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Hvilken ko kan ikke 

sige MU? 

Hvilket hus kan man 

ikke bo i? 

Hvorfor går en frø 

ikke i skole? 

Hvorfor går en sky i 

skole? 

Hvilken bue kan man 

ikke skyde med? 

Hvilket dyr kan lave 

et æble om til en pære? 

Hvilket tøj kan man 

ikke gå med? 

Hvorfor er der ingen, 

der vil købe Z00? 

En hest 

En regnbue 

Et snegle-hus 

Den fatter ikke et 

kvæk 

Sylvetøj 

En gravko 

Den er for dyr 

Den vil lære at regne 
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Hvad spiser et pindsvin? 

1) Fisk og rejer 

2) Orm og snegle 

3) Brød og smør 

 

Hvad spiser en sæl? 

1) Fisk 

2) Bøf 

3) Myg 

Hvordan vasker en kat sig? 

1) Med en svamp 

2) Med sin tunge 

3) Med en vand-pyt 

Hvilke farver kan egern i Danmark have? 

1) Gul, grøn, hvid 

2) Rød, blå, sort 

3) Rød, sort, brun 

Hvad hedder frøens unger? 

1) Hale-tudser 

2) Hale-frøer 

3) Hale-kryb 

Hvad er en blå-fugl? 

1) En blå fugl  

2) En sommerfugl 

3) En bille 

Har flagermus fjer? 

1) Ja 

2) Nej 

Hvad hedder en han-ko? 

1) Orne 

2) Buk 

3) Tyr 
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Hvad spiser en sæl? 

Hvordan vasker en 

kat sig? 

Hvad hedder frøens 

unger? 

Har flagermus fjer? 

Hvad spiser et pind-

svin? 

Hvilke farver kan 

egern i Danmark have? 

Hvad er en blå-fugl? 

Hvad hedder en  

han-ko 

Med sin tunge 

Hale-tudser 

Fisk 

Nej 

Rød, sort, brun 

En sommerfugl 

Orm og snegle 

Tyr 
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Hvilken høne lægger 

ikke æg? 

Hvad kalder men en 

heks på en cykel? 

På hvilken vej har 

der aldrig kørt biler? 

Hvem dør, når solen 

skinner på ham? 

Hvilket tøj kan du 

ikke tage på? 

Hvilke bue kan man  

ikke skyde med? 

Hvad kan få en fisk 

til at grine? 

Hvad kan en mus 

trække lige så godt 

som en elefant? 

Mælkevejen 

En mariehøne 

En cyklist 

Syltetøj og legetøj 

Kilde-vand 

En snemand 

Vejret 

En regnbue 
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Hvem spiste et giftigt æble? 

1) Snehvide 

2) Tornerose 

3) Rapunzel 

Hvem siger: ”Det er fordi jeg bedre kan æde dig?” 

1) Ulven 

2) Bedstemor 

3) Rødhætte 

Hvilket dyr er den grimme ælling? 

1) En and 

2) En høne 

3) En svane 

Hvad sov en prinsesse på? 

1) Et æble 

2) En gulerod 

3) En ært 

Hvem red til prinsessen på en gedebuk? 

1) Tin-soldaten 

2) Klods-Hans 

3) Ulven 

Hvad havde Klods-Hans i lommen? 

1) En due 

2) En kage 

3) En krage 

Hvem sov i 100 år? 

1) Snehvide 

2) Tornerose 

3) Rapunzel 

Hvem redder Rødhætte og Bedste? 

1) En jæger 

2) En ulv 

3) En prins 
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Hvilket dyr er den 

grimme ælling? 

Hvad sov en prinsesse 

på? 

Hvem spiste et giftigt 

æble? 

Hvem sov i 100 år? 

Hvem siger: Det er fordi 

jeg bedre kan æde dig”? 

Hvem red til prinsessen 

på en gedebuk? 

Hvad havde Klods-

Hans i lommen? 

Hvem redder Rød-

hætte og Bedste? 

Ulven 

En krage 

En ært 

Tornerose 

En svane 

Klods-Hans 

Snehvide 

En jæger 
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Hvad kommer efter 

20? 

Hvorfor sad en prut 

og græd? 

Hvilke fisk koster 

flest penge? 

Hvorfor flyver fugle 

sydpå om vinteren? 

Hvad sker der, når man 

træder på en citron 

Hvad sagde mor-skorsten 

til baby-skorsten? 

Hvilke fugle lægger 

ikke æg? 

Hvorfor får en hund 

rødt kort, når den 

spiller fodbold? 

Den bliver sur 

Guld-fisk 

Fordi den fælder 

Han-fugle 

Fordi nogen  

havde slået den 

Du er alt for lille  

til at ryge 

Politi 

Der er for langt  

at gå 
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QUIZ OM DYR - SVAR 

 

Hvad spiser en sæl?   

* Fisk 

Hvordan vasker en kat sig? 

* Med sin tunge 

Hvad hedder frøens unger? 

* Haletudser 

Har flagermus fjer? 

* Nej 

Hvad spiser et pindsvin? 

* Orm og snegle 

Hvilke farver kan egern i DK have? 

* Rød, sort, brun 

Hvad er en blå-fugl? 

* En sommerfugl 

Hvad hedder en han-ko? 

* En tyr 

QUIZ OM EVENTYR - SVAR 

 

Hvilket dyr er den grimme ælling? 

* En svane 

Hvad sov en prinsesse på? 

* En ært 

Hvem spiste et giftigt æble? 

* Snehvide 

Hvem sov i 100 år? 

* Tornerose 

Hvem siger: Det er fordi jeg bedre 

kan æde dig? 

* Ulven 

Hvem red til prinsessen på en ged? 

* Klods-Hans 

Hvad havde Klods-Hans i lommen? 

* En krage 

Hvem redder Rødhætte og Bedste? 

* En jæger 


