
ut i det vilda

Uppdrag 1

Vilken väg ska mullvaden ta för att 
hitta sin mat?

Och vet du, väldigt få människor har sett en 
levande mullvad eftersom de lever nere i jorden. 

A

B

C
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Uppdrag 2

Blad är gröna för att de innehåller klorofyll.

Vilka färger behöver du blanda för att få 
färgen grön?

Blå

Röd

Gul

A.

B.

C.

Gul

Blå

Röd
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Uppdrag 3

Vilket är djuret?

Rovdjur

Släkt med hund

A. Lo            B. Varg            C. Älg

Springer 50 km/h 
(snabbare än världens snabbaste människa)
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Uppdrag 4

Brunbjörnar kan väga 200 kg, men 
är ungefär lika stora som din hand 
när de föds.

Björnar är allätare, de äter både 
växter och djur. 

A. Kottar          B. Myror          C. Mossa

Vilket av detta äter björnar helst?
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Uppdrag 5

Vem bor här?

A. Ekorrar          B. Råttor          C. Skator

a
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Uppdrag 6

Här sitter en uggla och väljer ut sin mat. 
Titta noga och försök komma ihåg djuren. 

Gå till nästa fråga och lista ut vad den har ätit.
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Uppdrag 7

Vilken mat valde ugglan idag? 

Tips! Vilket djur saknas från förra bilden? 
Kommer du inte ihåg, gå tillbaka till förra 
frågan.
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Uppdrag 8

Vilket djur gömmer sig bland bokstäverna? 
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Uppdrag 9

Vilket djur tänker vi på?

	 •	 Det	kan	skala	och	äta	en	kotte	
  på sju minuter.
 
	 •	 Det	kan	gömma	sig	under	svansen.

	 •	 Det	kan	bo	i	en	fågelholk.

A. Ekorre          B. Bäver            C. Hackspett
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Uppdrag 10

Sista uppdraget handlar om Göteborgs
naturhistoriska museum. 

På det museet kan du se världens största djur, 
vilket är det?

Tack för att du var med 
på frågepromenaden!

Hälsningar, Sommarboken och 
Göteborgs naturhistoriska museum

A. Hammarhaj           B. Elefant            C. Blåval


