
Dunea’s
  

Quiz start



Deze quiz kun je alleen doen, maar samen is het nog leuker! 

Zo organiseer je een echte quiz:  
• Kies een quizmaster die de vragen voorleest.
• Speel alleen of maak teams. 
• Iedereen schrijft het antwoord op, of spreek af dat je een 
dierengeluid moet maken om het antwoord te mogen geven. 

• Bedenk van tevoren een prijs voor de winnaar, om het extra 
spannend te maken! 

• De quizmaster checkt na afloop de antwoorden 
(die vind je aan het einde).

De Spelregels



1 Hoe lang denk je dat 
een winterslaap van een 
kikker duurt? 
Van de herfstvakantie tot 
de voorjaarsvakantieA
Van eind november 
tot maartB

December 
en januariC



2

Poep wordt omgezet 
naar voedingsstoffen 
voor planten 

A  
Poep vervuilt de 
natuur juist 

B



Een specht hakt zijn nest uit in 
een boom. Hoe kan het dat hij 
geen hoofdpijn krijgt?

3

Hij eet mieren en 
daardoor krijgt 
hij mierenzuur 
binnen. Dat werkt 
als pijnstiller. 

A Zijn schedel is 
erop aangepast, 
zijn hersenen 
zitten heel stevig 
vast.

B

Spechten hakken 
niet zo hard, zijn 
snavel is vooral 
heel scherp. 

C
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4
Ze leggen hun drollen 
vaak op een wandelpad. 
Zo markeren ze hun 
territorium. 

Ze poepen altijd 
op een vaste 
plek. Een soort 
vossentoilet! 

Ze eten hun eigen 
drollen, want elke 
dag konijn eten 
gaat ook vervelen. 



5 De rugstreeppad is misschien klein, maar door 
zijn grote longen kan hij heel hard kwaken. 

Vanaf hoeveel kilometer 
afstand kun je zijn 
gekwaak horen? 
Reken de som uit: 

10 10 8 3 20 KM



6 Hoe praten mieren met elkaar? 
Ze maken een 
geluid dat 
mensen niet 
kunnen horen

Via gebaren-
taal voor 
insecten 

Door middel 
van geurtjes, 
die noem je 
feromonen 

Hoe praten wij 
met elkaar?

!?!?



7 In de duinen leeft een julikever van wel 4 
centimeter groot! Wat eet een julikever graag? 

A Hamburgers B Dennennaalden C Andere insecten 



8

Hij is dol op 
glimmende dingen. 
Voor zijn nest 
gebruikt hij allerlei 
glimmend spul, zoals 
ijzerdraad of folie. 

Het is een echte 
versierder: eksters 
knipogen naar alles 
en iedereen.

Hij maakt graag zijn 
nest in het riet. 



9 Welke pootafdruk is van een konijn? 



10 Kerkuilen eten hun prooi met huid, haar en 
botten op. Sommige delen kunnen ze niet 
verteren. Die resten spugen ze weer uit. 
Hoe noem je dat? 

A

C

B



Einde van 
de quiz

Klik door voor de antwoorden...



1.  B
2. A
3. B
4. A
5. 5 kilometer
6. C
7. B
8. A
9. C
10. C

Antwoorden

Benieuwd
hoe kerkuilen 

leven? 
HIER kun je ze

live volgen!

https://www.dunea.nl/duinen/kerkuil

	volgende: 


