Ik ben het vriendinnetje van Prik de egel. Hoe heet ik?
Op dit blad staan een aantal antwoorden.
Achter elk antwoord staat een letter.
Als je de antwoorden goed hebt, vormen de letters samen de naam van het
vriendinnetje van Prik.

1. Egels hebben graag een hoop bladeren.
Wat doen ze daarmee?
O Daar spelen ze mee.
letter A
O Die eten ze op.
letter C
O Daar maken ze een nest van.
letter S
2. Overdag zie je bijna geen egels in de tuin lopen.
Hoe komt dit?
O Egels wonen ergens anders.
letter P
O Egels zijn nachtdieren.
letter T
O Egels kunnen niet lopen.
letter U
3. Egels scharrelen graag tussen rommel en vuilnis.
Ze zijn dan op zoek naar eten. Waarom is dit afval gevaarlijk?
O Ze bezeren zich eraan.
letter E
O Er zitten monsters tussen.
letter A
O Dan wordt hij vies.
letter Z
4. Hoeveel jongen krijgt een egel per jaar?
O Een egel krijgt geen jongen.
letter B
O Een egel krijgt een jonkie.
letter T
O Een egel krijgt wel 5 jonkies.
letter K
5. Wordt een egel met stekels geboren?
O Nee.
letter K
O Ja, de stekels zijn eerst zacht.
letter E
6. Kan een egel zwemmen?
O Ja, met zwembandjes.
O Nee.
O Ja.

letter O
letter R
letter L
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7. Egels worden beschermd door hun stekeljasje.
Ze kunnen zich helemaal oprollen als er gevaar dreigt.
Wat is het gevaarlijkst voor een egel?
O Een hond.
letter U
O Een vos.
letter IJ
O Een auto.
letter I
8. Egels wroeten met hun snuit in de grond op zoek naar voedsel.
Ze scharrelen ook tussen planten en afgevallen bladeren om eten te vinden.
Wat eten ze dan, denk je?
O Bladeren.
letter N
O Kleine beestjes en fruit.
letter E
9. ’s Winters houdt een egel een winterslaap.
Weet je wat dat is?
O Een egel kan dan niet genoeg
eten vinden en slaapt tot het
weer wat warmer wordt. De egel
slaapt dan in een nest van
bladeren, hooi en mos.
letter N
O Omdat de egel geen veren of
haren heeft, krijgt de egel het
veel te koud.
letter I
10. Een egel kan niet zo goed zien.
Verder dan het puntje van zijn neus ziet hij niets.
Hoe vindt de egel dan zijn eten?
O De egel kan heel goed horen.
letter D
O De egel kan heel goed ruiken.
letter E
O Met zijn pootjes.
letter I
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