
Ren-je-rot quiz  

Nodig: Quizvragen, A B C papieren, pionnen of stoepkrijt

Aan de slag

Weet jij het meest van alle dieren? Beantwoord dan zo snel mogelijk alle quizvragen van de leiding. Ze gevenje elke keer drie mogelijke antwoorden A, B of C en voor elk antwoord is een vak gemaakt waar je kunt gaanstaan. Nadat je alle antwoorden hebt gehoord, mag je naar vak A, vak B of vak C rennen. Als je als laatste inhet vak bent, doe je jammer genoeg niet meer mee. Ook als je het antwoord fout is, ben je af. Heeft iedereenhet fout, dan mag iedereen weer meedoen. De quiz gaat door tot nog maar een persoon overblijft. 

Ren je rot quizvragen Stel onderstaande vragen aan je jeugdleden en laat hen rennen naar het vak met het juisteantwoord, A, B of C. Speel je dit spel online dan laat je iedereen een kaartje ophouden met de juiste letter. 

Ren-je-rot quizvragen  

Wat doet een lama als hij boos wordt? A. naar achteren trappen B. spugen C. op de grond stampen Waarvan is kaviaar gemaakt? A. kippeneieren B. koeienmelk C. visseneitjes 
Welke dier legt de grootste eieren van de wereld? A. een ooievaar B. een struisvogel C. een olifant Waarin verandert een rups als hij gaat poppen? A. een duizendpoot B. een kever C. een vlinder Wat voor een dieren zijn gamba´s? A. een soort lama's B. spaanse paarden C. garnalen uit de zee Hoe heten de kleintjes van een hond? A. kleintjes B. kittens C. puppy´s 
Hoe zagen mammoeten eruit? A. olifanten met lange haren B. neushoorn met lange haren C. als een dinosaurusMet welk dier stuur je een computer aan? A. een slang B. een muis C. een dinosaurus 
Hoe worden schildpadbaby´s geboren? A. uit de buik van hun moeder B. uit een ei C. op een andere manierWelke dieren werden vroeger gebruikt om berichten te vervoeren? A. postduiven B. jachtluipaarden C. olifantenWelke kleuren heeft het paard van sinterklaas? A. wit B. wit met grijze vlekjes C. lichtbruin Wat is er zo speciaal aan een kameleon? A. het is de enige nog levende dinosaurus op aarde B. hij kan van kleur veranderen C. hij klimt in bomen 
Wat eten koeien niet? A. mais en brokken B. gras en hooi C. stro en vingerhoedskruid 
Welk deel van een zonnebloem kun je eten? A. de steel B. de bloemblaadjes C. de pitten Hoe kun je de leeftijd van een boom bepalen? A. door te meten hoe hoog die is 
B. door de ringen in de stam te tellen C. door te kijken hoeveel paddenstoelen erop zitten Hoe drinken planten en bomen? A. met hun bladeren B. met hun wortels C. bomen gebruiken geen water Waaraan slingerde Tarzan? A. aan een touw B. aan een boomtak C. aan de lianen 
Voor welke mooie bloemen moet je toch uitkijken omdat ze doorns hebben?
A. voor rozen B. voor waterlelies C. voor tulpen


