
Post 1 - delfinen

Hvor stor er en delfin unge, når den bliver født?

1. Den er 2 meter og vejer 30 kg.
2. Den er 80 cm og vejer 10 kg.
3. Den er 1,5 meter og vejer 50 



Post 2 - hjorten

Hvornår falder hjortens gevir af?

1. November - december.
2. Juni - juli.
3. Marts - april.



Post 3 - ræven

Hvor yngler ræven i Danmark?

1. Ræven yngler i hele Danmark.
2. Ræven yngler på Fyn.
3. Ræven yngler kun i Jylland.



Post 4 - blåmejsen

Hvad spiser Blåmejsen?

1. Blåmejsen spiser slik og chokolade.
2. Blåmejsen spiser insektlarver, pupper og 
       bladlus.
3. Blåmejsen spiser æbler og pære.
 



Post 5 - solsorten

Hvilken fjender har solsorten?

1.    Solsortens fjender er husmår, katten og                     
spurvehøg.
2.    Solsortens fjender er hunde, ræve og krager.
3.    Solsortens fjender er mennesker og hare.



Hvor flyver ravnen hen om vinteren?

1. Ravnen flyver til Afrika om vinteren.
2. Ravnen flyver til Italien om vinteren.
3. Ravnen bliver i Danmark om vinteren.

Post 6 - ravnen



Post 7 - gedden

Hvor meget vejer Danmarks størst gedde?

1. Den vejer 50 kg.
2. Den vejer 22 kg.
3. Den vejer 72 kg.
.



Post 8 - silden 

Når silden gyder, hvor mange små æg er der så?

1. Der er 100-400 æg 
2. Der er 1000 - 3000 æg
3. Der er 20000 -150000 æg
 



Post 9 - torsken

Hvor lever torsken henne?

1. Torsken lever i søer.
2. Torsken lever i havet.
3. Torsken lever i åer.



Post 10 - hugormen

Hvor gemmer hugormen sig om vinteren?

1. Den gemmer sig i en hule under jorden.
2. Den gemmer sig i en kælder.
3. Den gemmer i hule træer.



Post 11 - skrubtudsen

Hvorfor er der ingen der spiser skrubtudsens æg?

1. Fordi de er giftige.
2. Fordi de smager grimt.
3. Fordi de lugter dårlig.



Post 12 - sumpskildpadden

Hvordan lægger sumpskildpadden sine æg?

1. Den lægger sine æg i en rede på et tørt sted.
2. Den graver et hul i jorden, hvor den lægger 
sine æg og dækker dem til.
3. Den lægger sine æg på bunden af en å.



Post 13 - dagpåfugleøje

Hvorfor laver en dagpåfugleøje lyde?

1. For at skræmme rovdyr væk.
2. For at kalde på andre sommerfugle.
3. For at finde vej.
 



Post 14 - mariehøne

Hvad spiser en mariehøne?

1. En mariehøne spiser frø og små bær.
2. En mariehøne spiser rødder.
3. En mariehøne spiser bladlus.
 



Post 15 - husedderkoppen

Hvad sker der med hannen, når husedderkoppen 
hunnen har fået unger?

1. Hannen dør og hunnen spiser den.
2. Hannen finder en ny hun.
3. Hannen hjælper med ungerne.
 



Post 16 - søstjerne

Hvilken fjender har søstjernen?

1. Søstjernens fjender er mennesket.
2. Søstjernen har ingen fjender.
3. Søstjernens fjender er edderfugle, måger og 
torsk.
 



Post 17 - brandmand

Hvad spiser en brandmand?

1. Brandmanden spiser små dyr og fisk.
2. Brandmanden lever af vand.
3. Brandmanden spiser tang og alge.
 



Post 18 - havesneglen

Hvor mange æg lægger havesneglen?

1. Havesneglen lægge 3- 9 æg.
2. Havesneglen lægge 20-50 æg.
3. Havesneglen lægge 100 -200 æg.
 



Post 19 - katten

Hvilket land kommer katten fra?

1. Katten kommer fra Norge.
2. Katten kommer fra Amerika.
3. Katten kommer fra Egypten.



Post 20 - Marsvin

Hvorfor piber marsvinet?

1. Marsvinet piber for at fortælle andre marsvin, 
hvor den er.
2. Marsvinet piber for at jage fjenden væk.
3. Marsvinet piber, fordi den er sulten.



Post 21 - kanin

Hvor lang tid er kaninen drægtig?

1. Kaninen er drægtig i 2 måneder.
2. Kaninen er drægtig i 28-30 dage.
3. Kaninen er drægtig i 88-90 dage.



Post 22 - Grisen

Hvad hedder det når en grise føder?

1. Grisen lemmer.
2. Grisen farer.
3. Grisen Foler.



Post 23 - fåret

Hvad hedder fårets fire maver?

1. De hedder: første, anden, tredje og fjerde 
mave.
2. De hedder: formave, mellemmave, sidstemave 
og slutmave.
3. De hedder: Vommen, bladmaven, netmaven 
og løben.



Post 24 - koen

Hvor mange kalve får koen om året?

1. Den får 3-4 kalve.
2. Den får 1-2 kalve.
3. Den får 6-8 kalve.
 


