Kittige -katten-quizzzzz

deel 3

mei-juni

Naam …………………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………...
Omcirkel het juiste antwoord
1. Welke kleur bestaat niet bij katten
oranje ,
lilac,
lilac-wit,
blauwwit,
blauw
2. Hoeveel jaar ouder wordt een geholpen kat dan een niet geholpen kat
1 jaar,
2 jaar ,
3 jaar ,
niets
3. Waar ligt vermoedelijk de oorsprong van onze huiskat
zuid Europa ,
noord Amerika,
zuidoost Azië ,
west Afrika
4. Is een kat een
herbivoor,
carnivoor
of omnivoor
5. Hoeveel tanden heeft een kat
24,
28,
30,
34,
36 ,
42
6. Wat is het duidelijkste teken om te weten dat je kat vlooien heeft
witte stipjes op huid en vacht ,
zwarte stipjes op huid en vacht,
gele stipjes op huid en vacht,
bruine stipjes op huid en vacht
7. Waarom kun je een kat beter geen koemelk geven; hun beenderen verkalken er te hard door
ze kunnen niet tegen de lactose in de melk waardoor ze diarree krijgen,
het is te zuur,
vanwege het hoge vitamine gehalte wat zeer ongezond is voor een kat
8. Hoe vaak moet een volwassen kat minimaal eten
2 x per dag ,
1 x per dag,
1 x per week,
5 x per week
9. Sinds wanneer wordt de kat als huisdier gehouden
ongeveer 900 v. Chr.,
ongeveer 2000 v.
christus, ong. 400 v. chr
10. Hoe lang duurt een gemiddelde dracht
70,
32 ,
63,
57 ,
39
dagen
Wat betekent het volgende spreekwoord

11. “De bruid heeft de kat goed gevoerd” :
12. “De kat heeft de lever gegeten” :
13. “De kat in de kelder metselen” :
14. “De kat wil vis eten, maar geen poot nat maken” :
15. “ een kat een kat noemen” :
16. “Het anker achter de kat werpen/gooien” :
Eventueel op achterzijde beantwoorden met vraagnummer

