Frågor till Tipspromenader och andra liknande aktiviteter.
1. Hur många ungar får en björnhona?
2. Vad kallar man björn barn?
3. Har björnen revir?
4. Är järven aggressiv?
5. Vem äter järven?
6. Vad kallas Järvens ungar?
7. Vad kan ett örnbo väga?
8. Vilken Örn är störst i världen?
9. Var bor örnar?
10. Är Lodjuret ett däggdjur?
11. Vad heter lodjurets barn?
12. Vad heter lodjurets bo?
13. Vad har lodjuret för fiender?
14. Vad äter lodjur?
15. Är lodjur fridlyst?
16. Hur stor är en varg?
17. Hur stor är en vargtass?
18. Hur farlig är en varg?
19. Vad är vargen bra på?
20. Varför ska vi ha varg i Sverige?
21. Är det viktigare att bevara tigrar i Indien än att bevara vargar i Sverige?
22. Vad kallas en vargunge?
23. Hur många ungar kan en varg föda?
24. Vad har vargen för fiender?
25. Kan varg äta vildsvin?
26. Vilka djur fruktar vargen?
27. Hur många år kan en varg bli?
---'Andra vilda djur---28. Är rävar farliga för katter?
29. Hur skrämmer man bort en räv?
30. Varför skäller räv?
31. Hur farlig är en grävling?
32. skrämmer man bort en grävling?
33. När kommer grävlingen fram?
34. När kommer grävlingen fram?
35. Hur bra syn har älgar?
36. Vad kallar man älgens barn?
37. Vad gör älgen på dagen?
38. Varför går älgarna i Den stora älgvandringen?
39. Kan en älg springa på vatten?40. Varför hittar man inte älghorn i skogen?
40. Varför hittar man inte älghorn i skogen?
41. Till vilka slags djur tillhör Rådjur?
42. Vad är en Guldbock?
43. Hur många år kan ett rådjur bli?

44. Vad heter Hjortens barn?
45. Varför ropar rådjur?
46. Vad heter Sälens unge?
47. Vad är gråsälens fiender?
48. Varför simmar sälar upp och ner?
49. Hur lång tid kan en säl hålla andan?
50. Vad heter den största Sälarten?
50b. Spår. Till vilket djur hör tass spåren? Skriv ditt svar bredvid bilderna.

Lycka till med era svar önskar föreningen Revolution Rov

