
Krible Krable Quiz 

 

 Hvad er en Bænkebider ? 

A. En tang tømre bruger  B. en af de ældste insekt arter på jorden C. En hund der bider i bænke 

Hvad er et Indsektbo ? 

A. Et bo bygget til flere forskelige slags insekter  B. Et dårlig isoleret hus C.  En boligforening  

Hvad er et Orme bo ? 

A. huller i en svamp  B. En kælder lejlighed C.  En ramme med plexiglas  på, så man kan se ormene 

Hvad bruges en våd avis til ? 

A. Bruges til at slå fluer ihjel med B. Ligger den på jorden natten over, så insekterne gemmer sig under den  

C. Til vandede historier 

Hvor mange ben har et Tusindben ? 

A. ca. 240  B. ca. 652  C. ca. 1000 

Hvad lever Tæger af ? 

A. Suger blod   B. Spiser på kro  C. Suger blad saft (Vegetar) 

Myren ? 

A. Er et krybdyr B. Kan flyve  C. har fire ben 

Hvad er en Ørentvist ? 

A. En fugl  B. et insekt der kan flyve  C.  Et slagsmål mellem to ørne 

Hvordan holder Fluerne sig fast ? 

A. Har sugekopper på benene  B. Små hår på benene som virker som kroge C. Den sørger hele tiden for at 

benene er fedtede, så den klæber fast 

Hvad er en Insektsuger ? 

A. Noget man sætter på vinduesviskeren B. Slange man suger insekter op med C. En speciel støvsuger. 

Hvad gør en Bi ? 

A. Spiser kød B. Stikker flere gange C. Kan kun stikke en gang , da brodden bliver siddende og bien dør 

Hvad er Mariehønen ? 

A. er vegetar  B. spiser bladlus C. Den er ikke en bille 

Hvad er en / et Guldøje ? 

A. Insekt der kommer frem når der bliver varmt i et lokale B. Et øje af guld, sørøvere brugte C. En indisk gud 


