Spring quiz

Beweegopdracht
Een quiz waarbij gesprongen en gerend moet
worden: Welk groepje heeft als eerste alle antwoorden op de vragen gevonden?
Hang per groepje 15 antwoorden op kaartjes
met knijpers als blaadjes aan een boom (of aan
een waslijn). Gebruik een kleur per groepje of
hang de kaartjes in een andere boom. Hang de
antwoorden op een hoogte dat er gesprongen
moet worden om erbij te kunnen.
Elk groepje heeft een eigen cirkel, even ver
van de boom, waarin een vragenblad ligt. Op
het vragenblad wordt achter elke vraag het
antwoord geschreven. Er mag per groep maar
1 kind buiten de cirkel zijn, om een blaadje
met antwoord te halen. Bij welke vraag hoort
dit antwoord? De kinderen rennen om de beurt
en er mag maar 1 blaadje per beurt worden
geplukt.
Elk groepje noteert de 10 antwoorden bij de
juiste vragen en leveren dit in. 5 antwoorden
horen er niet bij om het moeilijker te maken.
Welk groepje heeft als eerste alle antwoorden
goed?
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Leer het van de boswachter
10 vragen voor een Spring-quiz over dieren*:
1. Welk dier kan zijn kop helemaal omdraaien?
2. Welk dier is een amfibie?
3. Welk dier kan slecht zien en leeft onder de grond?
4. Welk dier heeft een spiegel (witte vlek onder de staart)?
5. Welke muis is geen knaagdier, maar een insecteneter?
6. Van welk dier heet het mannetje een rekel?
7. Welk dier stampt bij gevaar met zijn achterpoten?
8. Wat voor dier is een kleine vos?
9. Welk dier heeft een kam aan zijn poot?
10. Welk dier is geen spin maar kan wel spinnen (spinrag maken)?
Antwoorden:
1. uil 2. salamander 3. mol 4. ree
5. spitsmuis 6. vos 7. konijn 8. vlinder
9. reiger 10. rups van de spinselmot
5 Extra dieren om het moeilijker te maken:
eekhoorn, hagedis, vleermuis, kat, haan
* Deze quiz is een voorbeeld. Pas de vragen aan het niveau
van de leerlingen aan, of kies een ander onderwerp.
Materiaal: per groepje 1 vragenblad, pen +
15 antwoordenkaartjes en wasknijpers,
eventueel een ‘waslijn’

Kijk voor meer opdrachten op
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

