Algemene kennis – Groep 5 t/m 8
1. Wat heeft 6 benen, 2 hoofden, 4 oren, 2 handen, maar loopt op 4 voeten?
Een paard met een ruiter erop
2. Een vrouw zit midden in de nacht in de woonkamer. Er brandt geen enkel
licht. Het is helemaal donker. Toch leest ze een boek. Hoe kan dat?
De vrouw is blind en leest een brailleboek
3. Een man loopt buiten in een korte broek en een t-shirt. Het begint te regenen
en de man heeft geen paraplu. Zijn kleren worden door en doornat maar toch
wordt er geen haar op zijn hoofd nat. Hoe kan dat?
De man is kaal
4. Hoe kun je een bal zo gooien dat hij vanzelf bij je terugkomt? De bal zit
nergens aan vast, stuitert nergens tegenaan en er is niemand anders in de
buurt.
Je gooit de bal omhoog.
5. In deze film wil een rat genaamd Remy chef worden.
Ratatouille
6. Hoeveel dagen zitten er in 2 weken?
14 dagen
7. Wat is de hoofdstad van Frankrijk?
Parijs
8. Welke Italiaanse stad is beroemd om zijn scheve toren?
Pisa
9. Een cowboy rijdt een stadje in op Vrijdag. Hij blijft drie dagen en vertrekt
weer op Vrijdag. Hoe kan dat?
Zijn paard heet Vrijdag
10.Wat zit vol met gaten maar houdt wel water vast?
Een spons
11.Ik ben een oneven getal. Haal je er een letter af dan word ik even. Welk getal
ben ik?
Zeven
12.Door welke uitvinding kan je door de dikste muren heen kijken?
Het raam
13.Wat heeft een duim en vier vingers maar leeft niet?
Een handschoen
14.Een hamer en een spijker kosten samen €1,10. De hamer is een euro duurder
dan de spijker. Wat kosten de hamer en wat kost de spijker?
De hamer kost €1,05 en de spijker €0,05

15.Maak de woordzoeker!

16.Vul het kruiswoordraadsel in, en maak een woord met de letters in de
gekleurde vakjes!

Leeftijd

17. Hoe heet de rijke oom van Donald Duck?
Dagobert (Duck)
18.Hoe oud is Fuzz?

19.Wat heeft 21 ogen maar kan niks zien?
Een dobbelsteen

20. Zoek de woorden met behulp van braille!

