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Benodigdheden:
- dobbelsteen
- pionnen
-wisbordje of papier en potlood 
- twee deelnemers (of meer)

Speluitleg
Je kunt het spel met twee of meer spelers spelen, in het tafelgroepje. 
De kinderen dobbelen om de beurt en zetten hun pion verder op het aantal 
gegooide ogen. 
Bij elk cijfer hoort een vraag, iedereen schrijft het antwoord op het wisbordje of 
papier. 
Als één kind bij de finish komt, is het spel afgelopen. Natuurlijk kan het spel 
meerdere keren achter elkaar gespeeld worden, zodat alle vragen aan bod 
komen. 
Aan het einde kijken alle spelers hun antwoorden na. Wie heeft er de meeste 
goed?  

Hoe speel je het spel? 



12. Wat doe je graag als je groene vingers 
hebt? 
13. Hoe noem je het jong van een paard 
en een ezel? 
14. Wat doet een lama als hij boos is? 
15. Welk dier lijkt op een mammoet?
16. Hoe kunnen vogels dronken worden? 
17. Welke kamer bouwt een hamster 
graag in zijn burcht? 
18. Welk dier dat nu leeft is het grootste
van de wereld?  
19. Welke paddenstoel eten varkens 
graag? 
20. Hoeveel botten heeft een volwassen 
mens? 
21. Hoe heet de zee bij de Nederlandse 
waddeneilanden?  
22. Wat hebben wij nodig van bomen om 
te kunnen leven?  

Vragen
Hoeveel boomsoorten zijn er? 
Wanneer begint de herfst?  
Hoe weet je hoe oud een boom is? 
Hoeveel soorten dieren leven er op 
de aarde?  
Welk fruit wordt in Nederland 
geteeld (verbouwd)? 
Voor welk dier ben je bang bij 
arachnofobie?
Waar komt de tulp vandaan? 
Welk dier legt de grootste eieren? 
Hoeveel bulten heeft een kameel?
Hoe noem je een groep vissen bij 
elkaar?  
Door welk dier krijg je gaten in je 
kleren? 
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Antwoorden
Ruim 60.000, punt voor wie het 
meest dichtbij zit.  
Volgens de kalender op 21 
september. Volgens het klimaat op 1 
september. 
 Door de jaarringen te tellen in de 
stam van de boom. 
1,5 miljoen, punt voor wie het meest 
dichtbij dit getal zit. 
Appels, peren, kersen, bessen en 
aardbeien. Punt voor elke goede 
fruitsoort. 
Spinnen
Turkije 
Struisvogel 
Twee
Een school
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11. Mot
12. In de tuin werken, tuinieren
13. Muilezel
14. Spugen
15. Olifant
16. Door te veel bessen te eten 
17. Toilet of wc
18. Blauwe vinvis
19. Truffel
20. 206, punt voor wie het meest dichtbij 
zit. 
21. Waddenzee 
22. Zuurstof 
 

 

 


