
Weet jij waarom 
de plant ‘bijvoet’ 

zo heet?





Weet jij waarom 
paardebloemen ook 
pisbloemen worden 

genoemd?





Weet jij waarom 
de paashaas 
eieren legt?





Weet jij waarom 
sommige bomen 

helikopters maken 
voor hun zaden? 





Weet jij hoe je de 
zomereik van de 
wintereik kan 

onderscheiden?





Weet jij waarom de 
vuursalamander 
‘vuur’salamander 

heet?





Weet jij waarom 
de koekoek op 

een sperwer lijkt?





Weet jij waarom onze 
fietshelm dezelfde 
vorm heeft als die 
van een spechten-

schedel?





Weet jij waarom som-
mige paddenstoelen 
precies een heksen-

kring vormen?





Weet jij waarom 
vossen op egels 

plassen?





Weet jij waarvan 
de naam 

‘flierefluiter’ 
komt?





Weet jij hoe een to-
renvalk een muis 

vindt van hoog in 
de lucht?





Weet jij waarom 
kleine spinnetjes 
hun broertjes en 

zusjes opeten?





Weet jij waarom 
de kerkuil 

zijn oren kan 
afsluiten?





Weet jij wat het ver-
schil is tussen libel-
len en waterjuffers?





Weet jij waarom 
kleefkruid 
zo kleverig 

is?





Weet jij waarom 
klimop de muur 

op klimt?





Ik ben een vleesetende 
plant. Ik woon in de 
heide.Het tweede deel van 
mijn naam verwijst naar 
druppels die in de vroege 
ochtend voorkomen. 
Weet jij wie ik ben? 





Ik heb een felgroen kleed 
met een rode kruin. Ik 

eet graag weidemieren en 
woon hoog in de bomen. 

Je hoort ons wel eens 
hameren wanneer we ons 

nestje willen bouwen. 
Weet je wie ik ben?





Je kan mij in het wit 
vinden, in het rood of 
in het geel. De meeste 

grazers vinden mij heel 
lekker. Soms breng ik 

geluk. Wie ben ik?





Ik ben het grootste 
zoogdier van België. Ik 

ben grijs met een prachtig 
zwart masker. Ik woon in 

het bos en eet voornamelijk 
regenwormen en fruit, 
samen met mijn familie 
woon ik in een burcht.

Weet je wie ik ben? 





Kennen jullie 
een vogel die 

zijn eigen naam 
roept?





Ik ben een mooi 
wit vlindertje met 
oranje tipjes. Mijn 
eitjes leg ik op de 

pinksterbloem. Kent 
iemand mijn naam? 





Welke boom heeft 
een witte schors 
en zie je van ver 

staan?





Om lawaai te maken 
wrijf ik met mijn 
poten over mijn 
vleugels. Wie ben 

ik?





Wat heeft een 
boom nodig om 
te groeien dat 
wij niet nodig 

hebben?





Waar slaapt de 
gierzwaluw? 

a. In het water
b. In een boom
c. In de lucht





Weet jij wat 
‘tongelen’ is? 

Kan je het eens 
voordoen?





Welke paddestoel 
werd vroeger als 

anti-insecten-
middel gebruikt?





Wat is een hazelworm?

a. Een soort regenworm
b. Een hagedis
c. Een houtziekte die 
voorkomt op de hazelaar



?



Sommige dieren zijn 
netjes, anderen dan 
weer niet. Wie van de 
twee is het vuilst? De 

vos of de das?





Welke boom heeft 
een hartvormig 

blad, het is ook een 
meisjesnaam?





Welk zoogdier 
kan vliegen?





Welk dier 
veroorzaakt de 
ziekte van LYME?





Jammer...
Een natuurramp!

Geen punten 
voor jullie!



?



Een roofdier krijgt 
je te pakken... 

Sta 1 punt af aan 
een een groepje naar 

keuze!



?



Geluksvogel!

Jullie 
krijgen er   
1 punt bij!



?



Goed zo! Je plant 
bloemetjes voor 

de bijtjes!
Je mag nog 
een vraag 

kiezen.



?


