EXAMEN
naam
groep
school

	Hoe vaak per dag moet je
1
een hond uitlaten?
A Vier keer per dag.
B Twee keer per dag.

HOND
A	Niet waar, een jonge pup is
in de groei. Kort wandelen
is beter.
B	Waar, een jonge pup moet
zoveel mogelijk in beweging zijn.

	Wat is de voorouder van
de hond?
6

	Waarom moet een
4
hond ieder jaar naar
de dierenarts?
A	De dierenarts controleert een
hond op ziektes.
B	Het is belangrijk dat een hond
zijn dierenarts kent.

	Hoe heet de melk die pups
de eerste dagen bij de
7
moeder drinken?

A De wolf.

A Biest.

B De leeuw.

B Bechamel.

	Waarom moet je je handen
9
wassen na het knuffelen
en spelen met dieren?

B	Kant en klare hondenvoeding
van een goed merk. Daar
zit alles in wat een hond
nodig heeft.

	Een hond heeft vlooien.
5
Wat kun je het beste doen?
A De hond niet meer binnenlaten.
B 	Vlooienbestrijdingsmiddel
gebruiken.

	Wat doe je als je een hond
wilt aaien die je niet kent?
8
A	Meestal zijn honden lief, dus ik
geef hem meteen een knuffel
om zijn nek.
B	Meestal zijn honden lief, maar
ik vraag eerst aan zijn baasje
of het mag.

	Een kat die veel eet en
1
te weinig beweegt, is
ongezond.

A	Omdat je niet weet of een dier
een ziekte bij zich draagt.
B	Omdat een dier niet lekker
ruikt.

A De restjes van het avondeten.

A	Waar, een kat moet goede
voeding en voldoende
beweging hebben.

KAT

B	Niet waar, een kat mag best
lui zijn.
82017

	Het is goed om een lange
3
strand- of boswandeling te
maken met een jonge pup.

	Wat kun je een hond het
2
beste iedere dag te eten
geven?

	Waar kun je een
2
kattenbak het beste
mee schoonmaken?
A Heet water.
B Schoonmaakmiddelen.

	Een kat kan zijn nagels
5
intrekken.
A Niet waar.
B Waar.

	Koemelk is goed voor
3
een kat.
A	Waar, dat is goed voor
het gebit.
B	Niet waar, een kat kan er
diarree van krijgen.

	Bij de dierenarts krijgt een
6
kat regelmatig inentingen.
Tegen welke ziekte
bijvoorbeeld?
A Niesziekte.
B Hooikoorts.

	Een konijn is geen
1
knaagdier, maar wel een:

	De kat is een katachtige.
4
Welk dier nog meer?
A	Leeuw.
B Hyena.

	Een kat moet één keer
7
per week gewassen
worden met speciale
kattenshampoo.

A	Niet waar, een kat maakt
zichzelf schoon met zijn tong.
B	Waar, een kat is vaak buiten
en daarom vies.

	Wat is het belangrijkste
2
voer voor een konijn?

A Zoogdier.

A Hooi.

B Amfibie.

B Gras.

KONIJN
	Waarom eet een konijn
3
zijn eigen keutels op?
A	Konijnen zien de keutels en
denken dat het brokjes zijn.
B	Ze zijn gezond. Konijnenkeutels
zitten vol met eiwitten en
vitaminen.

	Hoe heet de buitenkooi
1
van een vogel?
A Volière.
B Barrière.

	Is het goed om met een
4
konijn te spelen?
A	Ja, een konijn wordt gelukkig
	
van spelen.
B 	Nee, een konijn wordt liever
met rust gelaten.

VOGEL
	Buiten in een kooi zit
2
een vogel op een stokje.
Waarvan mag het stokje
niet gemaakt zijn?

A	IJzer, want daar kunnen zijn
pootjes in de winter aan
vastvriezen.

	De veren van een vogel
3
vallen regelmatig uit.
Hoe heet dit?
A Ruien.
B Kalen.

B Hout, omdat ze dat kapot pikken.

	Waarom mag een vis niet
in een ronde kom?
1

VIS

	Hoe oud kan een
goudvis worden?
2

A	Dan ziet de vis dubbel.

A 15 jaar.

B	Dan krijgt de vis te weinig
zuurstof.

B 5 jaar.

