Forslag til hestequizzer
Der kan laves quizzer efter eget valg.
Vi har foreslået kahoot, powerpoint, multiple choice eller kort til oplæsning.
Niveau 1
1. Hvad kaldes hestens afkom. (Føl)
2. Hvad er en pony (En lille hest på max. 148 cm (uden sko))
3. Hvilken race er ikke dansk (New Forest Pony)
4. Hvad er hestens værn (En dyrebeskyttelsesforening)
5. Hvilken race stammer fra Norge (Fjordhest)
6. Er en fed pony i god kondition (Nej)
7. Er det smart at stå lige bag en hest (Nej, den kan ikke se mig og vil måske sparke)
8. Må hesten stå løs på staldgangen, mens du strigler den? (nej)
9. Kan hesten tåle at være ude i regnvejr? (ja)
10. Hvad er en stjerne? (Aftegn i panden)
Niveau 2
1. Hvad er en vallak? (Kastreret hingst)
2. Hvad er en sok? (Aftegn på benet)
3. Hvilken hesterace er dansk? (Frederiksborghest)
4. Hvad kaldes en 2-årig gammen hest? (Plag)
5. Hvad er en ål? (mørk rygstribe)
6. Hvad er kolik? (ondt i maven)
7. Hvor gammel er en unghest? (4-5år)
8. Er hesten et flokdyr? (ja)
9. Skal hestens hove beskæres (ja)
10. Hvornår skal hovene renses? (før og efter brug/ophold på fold)
Niveau 3
1. Kan en pony have stribede hove? (Ja)
2. Hvad er en snip? (aftegn på mulen)
3. Hvilken race er dansk (Knabstrupper)
4. Hvilken farve har de fleste Oldenborgheste? (Brune eller sorte)
5. Hvad bruger hesten det meste af døgnet til? (at æde)
6. Er manken det samme som manen? (nej)
7. Hvor tit skal hovene beskæres? (mindst hver 6. uge)
8. Har ponyen et blindt synsfelt? (Ja)
9. Har hesten et flugtinstinkt? (ja)
10. Kan røde heste have lyse piber? (ja)
Niveau 4
1. Hvor sidder lansemærket? (foran manken)
2. Hvilken farve afbleges med alderen? (Gråskimmel)
3. Hvor sidder krydset? (mellem lænd og halerod)
4. Har der levet vildheste i Danmark? (ja i istiden)
5. Hvor sidder hasen? (på bagbenet)
6. Sidder kastanjerne på benet? (ja)
7. Hvor er ponyens blinde synsfelt? (bag ponyen)
8. Indgår Frederiksborghesten i Lippizzanerracen? (ja)
9. Hvad kan være årsag til tryksår mundvigene? (for lille bid)
10. Hvad kalder man også Przewalskihesten? (Mongolsk vildhest)

