
De grote boerderij-quiz! 
Ben jij een echte dierenkenner? Of ben je ooit al eens op een boerderij geweest? Dan is                 
deze boerderijquiz echt iets voor jou!  

Vandaag testen we jouw kennis van de boerderijdieren. Je kan dit ofwel alleen doen en dan                
kan je op het einde van de quiz jouw punten kleuren op de puntenteller achteraan de quiz.                 
Dan kan je zien of jij net zo slim bent als professor kattengejank of meneer kwispelstaart. Je                 
mag dit ook tegen je broer, zus, mama of papa spelen en dan wint degene met de hoogste                  
punten. 

Hieronder steken 3 lijsten: 
1) de vragenlijst voor de quizmaster
2) 2 series antwoordenbladen
3) oplossingen
4) puntenteller

Benodigdheden: 
-       Kleurpotloden 
-       balpen 



Ronde 1: kleurtjesronde – 15 punten 
 Sommige vragen hebben meerdere kleurtjes als antwoord: 

Welke kleur heeft: 

1)  Een smurf

2)  De neus van olaf

3)  Je tong

4)  Een goudvis

5)  Sneeuw

Welke kleur krijg je als je 

6)  Geel en rood mengt

7)  Wit en zwart mengt

8)  Rood en blauw mengt

9)  Rood en wit mengt

10)  Blauw en geel mengt

Raadselvraagjes: 

11)  Welke kleur is ook de naam van een bloem (2 mogelijkheden)

12)  Welke kleur is ook de kleur van de liefde?

13)  Welke kleuren zitten in de regenboog? (8 antwoorden – moeten alle 8 juist zijn)

14)  Welke kleur krijg je als je het heel erg koud hebt?

15)  Vul aan: rozen zijn ….., violetjes zijn …., en zo veel hou ik van jou



Ronde 2: doolhofronde – 10 punten 
Op de boerderij gebeurt het wel eens dat de boer of 1 van de dieren de weg kwijtraakt, kan                    

jij hen helpen de juiste weg terug te vinden? 

Als je alleen speelt, mag je gewoon proberen de 3 doolhoven op te lossen. Per opgeloste                 
doolhof, krijg je 5 punten. 

Speel je tegen je broer/zus/ouder, dan doe je dit om ter snelste. De snelste krijgt 5 punten.                 
Kan je de doolhof nog wel correct oplossen maar ben je niet de snelste, dan krijg je toch nog                   
3 punten. 



Ronde 3: raad het bekende boerderijdier – 10 
punten:
Kijk jij net zoals de boer en boerin ook graag wat tv in de avond? 
Weet jij wie deze bekende boerderijdieren zijn? 
1 punt per juist antwoord 
De foto’s op deze pagina’s moeten aan de deelnemers getoond worden, antwoord wordt op 
het antwoordenblad geschreven. 
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Ronde 4 – kruiswoordraadsel – 15 punten: 
Kan jij de hele puzzel oplossen? 

Bij kinderen die nog niet kunnen lezen of schrijven, is hulp van mama, papa, broer of zus                 
nodig. Op elk antwoordblad staat de puzzel in het groot gedrukt.

Ronde 5 – Zoek de 10 verschillen – 10 punten: 
Als je met 2 tegen elkaar speelt, kan je om ter snelst de verschillen zoeken. De eerste krijgt 
10 punten, de 2de het aantal punten van het aantal verschillen dat die al gevonden heeft. 

Op elk antwoordenblad staat de afbeelding in het groot gedrukt. 



Antwoordblad – deelnemer 1 

Ronde 1: 

Het antwoord op de vraag mag je kleuren in het vak achter het nummertje. 

1. 9. 

2. 10. 

3. 11. 

4. 12. 

5. 13. 

6. 14. 

7. 15. 

8.



Ronde 2: doolhoven 





Ronde 3: Hoe heet dit bekende dier?

1. 9. 

2. 10. 

3. 11. 

4. 12. 

5. 13. 

6. 14. 

7. 15. 

8.



Ronde 4: kruiswoordpuzzel 
Kinderen die nog niet kunnen lezen/schrijven hebben hier de hulp van een volwassene 
nodig. 



Ronde 5: zoek de 10 verschillen 
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