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PLANT OF DIER?

1

De namen van vijf dieren en planten werden door
elkaar gehaald. Kun jij ze weer juist sorteren?
Teken een blaadje in het lege vakje als je denkt dat
het om een plant gaat en een dier als je denkt dat
het een dier is.
dier

plant
wortel

hulst

paardenbloem

paard

dolfijn

leeuw

varen

kangoeroe

knoflook

zebra
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ACCESSOIRES

Omcirkel telkens het juiste antwoord.
1. Op welk deel van je lichaam draag je een pet?
a. handen
c. schouders

b. voeten
d. hoofd

2.	Welk accessoire is meestal niet van metaal
gemaakt?
a. sjaal
c. halssnoer

b. armband
d. oorbel

3. Welk ding draag je meestal niet als paar?
a. slipper

b. sneaker

c. sok

d. trui

4.	Welk metaal zou het duurst zijn om er een
armband van te maken?
a. platina

b. goud

c. zilver

d. koper

5. Aan welke vinger dragen mensen hun trouwring?
a. ringvinger
b. wijsvinger
c. pink
d. middelvinger
SCORE
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WINTER

3

1.	Elke sneeuwvlok bestaat uit piepkleine
kristallen. Waarvan zijn die gemaakt?
a. sneeuw
c. ijs

b. regen
d. stof

2.	Welk dier houdt geen winterslaap?
a. egel

b. kikker

c. vleermuis

d. konijn

3.	Welk kledingstuk past het best bij koud weer?
a. handschoenen
c. zwempak

b. korte broek
d. sandalen

4.	Wat wordt er gevormd wanneer water druppelt
en tegelijkertijd bevriest?
a. iglo
c. ijspegel

b. ijsblokje
d. sneeuwpop

5.	Welke wintersport omvat disciplines als slalom
en springen?
a. skien
c. schaatsen

b. ijshockey
d. langlaufen
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WIT, ORANJE EN ROZE

Onderstaande dingen zijn meestal wit, oranje of
roze. Er zijn drie witte, drie oranje en drie roze
dingen. Weet jij welk ding bij elke kleur hoort?
Het eerste antwoord krijg je van ons.
wortel
room

wit

flamingo
parel
biggetje

oranje

pompoen
framboos
sneeuw

roze

mandarijn
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ONDERWATERWERELD

1.	Welk zeedier is een zoogdier en geen vis?
a. haai

b. tonijn

c. clownvis

d. dolfijn

2.	Welk dier kan inkt in het water spuiten?
a. paling

b. zeester

c. octopus

d. kogelvis

3.	Welk zeedier maakt het meeste
lawaai?
a. dolfijn
c. rog

b. walvis
d. zee-egel

4.	Welk dier maakt een parel?
a. oester
c. schildpad

b. krab
d. garnaal

5.	Welk dier wordt ook wel een
‘zwaardwalvis’ genoemd?
a. orka
c. narwal

b. zeeleeuw
d. bultrug
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NATUUR

1.	Welke boom draagt eikels?
a. citroenboom
c. appelboom

b. eik
d. spar

2.	Hoeveel oceanen zijn er op aarde?
a. 7

b. 15

c. 1

d. 5

3.	Tot wat groeit een rups uit?
a. vlinder
c. sprinkhaan

b. slak
d. krekel

4.	Welk dier heeft scherpe, puntige stekels over
zijn hele lichaam?
a. rat
c. egel

b. das
d. mol

5.	Welke plant heb je nodig om brood te maken?
a. paardenbloem b. roos

c. tarwe

d. distel
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AAN HET WERK

7

1.	Wie werkt met boeken?
a. tuinman
c. elektricien

b. bibliothecaris
d. veiligheidsagent

2.	Wie zou je inhuren om een huis te ontwerpen?
a. advocaat
c. architect

b. leraar
d. tuinman

3.	Wie werkt in een keuken?
a. dokter
c. danser

b. ingenieur
d. chef-kok

4.	Wie heeft een job die te maken
heeft met vliegen?
a. piloot
c. voetbaltrainer

b. buschauffeur
d. naaister

5.	Hoe noem je iemand die boeken schrijft?
a. acteur
c. presentator

b. auteur
d. brandweerman
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