
  

Quiz og gåder 3 

Illustrationer og baggrunde: PIxabay 



2 



3 



4 

Hvilken bold hopper 

aldrig? 

Hvad er sort og hvidt 

og har otte hjul? 

Hvilken pibe kan man 

ikke ryge? 

Hvad ser man med  

lukkede øjne? 

Hvor smager slik 

bedst? 

Hvorfor tør en fisk  

ikke gå over vejen? 

Hvad gør man, hvis 

hønse-huset brænder? 

Hvad gør en høne, 

når den fryser? 

På tungen 

En panda på  

rulle-skøjter 

En sne-bold 

En sække-pibe 

Der er haj-tænder 

går ind under den 

varme hane 

Ingen-ting 

Henter vand-hanen 
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Hvad er pommes frites lavet af? 

1) Kartoffel 

2) Gulerod 

3) Brød 

Hvad laver man ketchup af? 

1) Pære 

2) Tomat 

3) Agurk 

Hvad er ost lavet af? 

1) Mel 

2) Æg 

3) Mælk 

Kan man spise en aborre? 

1) Ja, det er en fisk 

2) Nej, det er et træ 

Hvilken mælk kan du ikke købe? 

1) Mini-mælk 

2) Sød-mælk 

3) Sur-mælk 

Hvem laver honning? 

1) En flue 

2) En myg 

3) En bi 

Hvad betyder ”Hot Dog”? 

1) Kold kat 

2) Høj hest 

3) Varm hund 

Hvor vokser en gulerod? 

1) I et træ 

2) På en busk 

3) Nede i jorden 
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Hvad laver man  

ketchup af? 

Hvad er ost lavet af? 

Hvilken mælk kan du 

ikke købe? 

Hvad betyder ”Hot 

Dog”? 

Hvad er pommes 

frites lavet af? 

Kan man spise en 

aborre? 

Hvem laver honning? 

Hvor vokser en  

gulerod? 

kartoffel 

mælk 

En bi 

Varm hund 

Tomat 

Ja, det er en fisk 

Sur-mælk 

Nede i jorden 
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Hvad brænder uden 

ild? 

Hvorfor har en ko 

horn? 

Hvad er en vulkan? 

Hvornår kan der ikke være 

mere kaffe i koppen? 

Hvilken hest går på 

biblioteket? 

Kan du tage bad uden 

at blive våd? 

Hvilket hoved har  

ingen ører? 

Hvad bruger en vam-

pyr, når han skal ud 

at sejle? 

Når den er fuld 

En brænde-nælde 

Det vil se dumt ud 

med ringe-klokker 

Ja, solbad 

Et kål-hoved 

En blod-åre 

En læsehest 

Et bjerg med hikke 
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Hvor må du lege på din skole? 

1) På toilettet 

2) På lege-pladsen 

3) På dit bord 

I hvilket fag lærer du om tal? 

1) dansk 

2) matematik 

3) idræt 

Hvad kan du skrive med? 

1) Et viske-læder 

2) En saks 

3) En blyant 

Hvad læser du i? 

1) en bog 

2) et fri-kvarter 

3) et penal-hus 

Hvem bestemmer på en skole? 

1) Din mor 

2) Et postbud 

3) En skple-leder 

Hvor har du dine blyanter? 

1) I din lomme 

2) I dine sko 

3) I dit penal-hus 

Hvad må du spise i skolen? 

1) Mad fra madpakken 

2) Slik 

3) Chips 

I hvilket fag kan du spille bold? 

1) dansk 

2) idræt 

3) biologi 



13 

Hvad kan du skrive 

med? 

Hvad læser du i? 

Hvor må du lege på 

din skole? 

Hvad må du spise i 

skolen? 

I hvilket fag lærer du 

om tal? 

Hvem bestemmer på 

en skole? 

Hvor har du dine 

blyanter? 

I hvilket fag kan du 

spille bold? 

matematik 

en bog 

i dit penal-hus 

idræt 

mad fra madpakken 

på lege-pladsen 

en skole-leder 

en blyant 
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Hvad er det bedste 

skab? 

Hvor køber Superman 

mad? 

Hvilken fisk kan en 

ridder lide? 

Hvad har vinger, men 

kan ikke flyve? 

Hvad kan flyve under 

vand? 

Hvad har et øje, men 

ikke en mund? 

Hvilken due spiser  

ikke brød? 

Hvordan kan man  

bære vand i en si? 

En flue i en u-båd 

Et vindue 

Ven-skab 

En sværd-fisk 

En nål 

Når det er  

frosset til is 

En mølle 

Et vindue 
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QUIZ OM MAD - SVAR 

 

Hvad laver man ketchup af? 

* Tomat 

Hvad er ost lavet af? 

* Mælk 

Hvilken mælk kan du ikke købe? 

* Sur-mælk 

Hvad betyder ”Hot Dog”? 

* Varm hund 

Hvad er pommes frites lavet af? 

* Kartoffel 

Kan man spise en aborre? 

* Ja, det er en fisk 

Hvem laver honning? 

* En bi 

Hvor vokser en gulerod? 

* Nede i jorden 

QUIZ OM SKOLE - SVAR 

 

Hvad kan du skrive med? 

* En blyant 

Hvad læser du i? 

* En bog 

Hvor må du lege på din skole? 

* På lege-pladsen 

Hvad må du spise i skolen? 

* Mad fra madpakken 

I hvilket fag lærer du om tal? 

* Matematik 

Hvem bestemmer på en skole? 

* En skole-leder 

Hvor har du dine blyanter? 

* I dit penalhus 

I hvilket fag kan du spille bold? 

* Idræt 


