
FAG
Natur og Teknologi 

KLASSE
1.-3. klasse

MATERIALER
Quiz materiale
Find mere sjov viden i fagbogen ”Mad fra 
landet” og ”Koen og mælken”, som du kan 
hente som PDF på www.skole.lf.dk.

Mælkequiz&klog
Det er sjovt at quizze. 
Mælkequizzen er en hurtig vej til viden om mælk for sjov og lidt for alvor.

SÅDAN GØR I

1. Snak sammen på klassen om mælkens ernæringsmæssige værdier. Snak evt. om mælk
hjemme og mælk i skolen.
Brug evt. materialet "Koen og mælken" fra Landbrug & Fødevarer. Hæfter kan købes - eller
materialet kan hentes gratis som pdf HER.

2. QUIZ: Print skemaet på næste side ud eller brug det på smartboard. Lad eleverne løse
opgaverne på klassen eller to-og-to sammen.
Eleverne kan også lave en Kahoot med spørgsmål til hinanden - efter I har arbejdet med
materialet.

MÅL MED AKTIVITETEN

o Eleven kan relatere sin viden fra natur/teknologi til sig selv og
det nære område.

o Eleven har viden om og kan fortælle om ressourcer fra
hverdagen.

o Eleven kan fortælle om enkle råd om sundhed i forhold til egen
hverdag.

o Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt
og fra produkt til ressource (fra ko til glas).

https://skole.lf.dk/find-materialer/products/koen-og-maelken


1. Yoghurt er lavet af:   Mælk   Vand

2. Mælk kommer fra:   Grisen   Koen

3. En ko, der giver mælk, kaldes en   Drikkeko   Malkeko

4. Ost er lavet af:   Æg   Mælk

5. For at lave 1 kg ost skal man bruge:   10 liter mælk   100 liter mælk

6. Der lever flest malkekøer i:   Jylland   I København

7. En malkeko æder så meget foder hver dag:   60 kg   600 kg

8. En malkeko har hvor mange maver:   10 maver   4 maver

9. En malkeko drikker så meget vand hver dag:   1.000 liter   100 liter

10. En malkeko er et tungt dyr og vejer ca.   400-600 kilo   50-60 kilo

11. Hvor mange gange om dagen malker man en malkeko?:   1 gang om dagen    
2-3 gange om 
dagen

12. En malkeko giver ligeså meget mælk på et år, som der er 
vand i en hel swimmingpool. Men hvor meget er det?:   1.000 liter mælk   10.000 liter mælk

QUIZ:



1. Mælk 

2. Koen

3. Malkeko 

4. Mælk 

5. 10 liter mælk 

6. Jylland 

7. 60 kg 

8. 4 maver 

9. 100 liter 

10. 400-600 kilo

11. 2-3 gange om dagen 

12. 10.000 liter mælk 

QUIZ SVAR:




