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Werkblad 47 Bergen
1

1.PUZZEL
Horizontaal
3. Landvorm die hoger dan 200 meter boven het landschap uitsteekt.
5. Berg in Japan die onder zee ontstaan is.
7. Laaggebergte in België.
8. Verschijnsel dat zorgt dat achter bergen weinig of
geen regen valt.
9. Hoogste berg in Europa.
10. Los stuk aardkorst dat beweegt.
Verticaal
1. Berg waarop de Griekse oppergod Zeus woonde.
2. Een rij bergen die naast elkaar ligt.
4. Hoogste berg in Afrika.
6. Drager of gids die bergbeklimmers gebruiken in de
Himalaya.
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2. Schrijf de naam van de hoogste berg
achter het nummer.
1
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Werkblad 48 Beroemde geleerden

48

1. PUZZEL
Horizontaal
3. Een manier om het bederf van producten tegen
te gaan.
5. Het ontstaan van kleine verschillen bij planten
en dieren, doordat de sterke soort weet te overleven.
6. Slingeruurwerk
8. Het verschijnsel waarbij twee voorwerpen aan
elkaar trekken.
Verticaal
1. Superkleine bouwsteentjes van atomen en moleculen waaruit alles om ons heen is opgebouwd.
2. Wonderschimmel.
4. Opwaartse kracht die ontstaat als je een voorwerp onder water duwt.
7. Voorbeeld van een hefboom.
8. Hemellichaam dat volgens Galilei het middelpunt
van ons heelal was.
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2. Schrijf het goede nummer en de naam van de geleerde bij
de ontdekking.

4

Ik zie een maan rond de planeet Saturnus.
EclipseCrossword.com

Licht kan bestaan uit deeltjes, maar ook uit golven.
Een lichte en zware, even grote, vallende bol raken gelijk de grond.
Naarmate je verder weggaat van de aarde, wordt de zwaartekracht minder.
Alle vinkensoorten zijn voortgekomen uit één vinkensoort.

Werkblad 49 Beroemde muren

49
1

1. PUZZEL
Horizontaal
2
2. Land dat de Atlantische Muur bouwde.
6. Stad met een muur als monument.
7. In dit deel van Frankrijk doorbreken Amerikaanse,
Britse en Canadese troepen de Atlantische Muur.
8. Dit volk moest onder andere de Grote Muur tegenhouden.
Verticaal
1. Overgebleven muur rond een tempelcomplex.
3. In dit land vind je de Grote Muur.
4. Provincie van het Romeinse Rijk.
5. Naar deze Romeinse keizer werd een muur genoemd.
6. Dit is wat Joden voornamelijk doen bij de Westmuur.
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2. Schrijf het goede nummer bij de muur voor
de uitspraken hieronder.
Ik ben de langste muur ter wereld.

Ik zit vol briefjes.

Ik ben een heilige muur.

Ik ben naar een keizer genoemd.

Ik ben een muur waarover je loopt.

Ik ben nu een monument.

Ik verdedig een aanval vanuit zee.

Ik ben een muur met bunkers

Ik houd vluchtelingen tegen.

Ik ben een vervallen muur.

4

5

Werkblad 50 Lawines

50

1. PUZZEL
Horizontaal
1. Een hulpmiddel om sneller onder de sneeuw gevonden te
worden.
3. Vaak is dit de oorzaak van het ontstaan van een lawine.
4. Land waar bij een lawine de meeste slachtoffers vielen.
5. Uit deze deeltjes bestaat sneeuw.
7. Een middel om een lawine te voorkomen.
8. Meest voorkomende soort lawine.

1

2

3

Verticaal
2. De meest krachtige soort lawine
6. Sneeuwmassa die van een berghelling naar beneden
komt.

4

2. Zijn de uitspraken waar (w) of niet waar (n).
1. Alle sneeuw is hetzelfde.

5
6

2. Droge sneeuwlawines ontstaan spontaan.

7

3. Op steile hellingen ontstaan veel lawines.
4. Regen is een oorzaak van lawines.

8

5. Afglijdende modder van een helling is ook een
lawine.
6. Soms worden lawines bewust veroorzaakt met
dynamiet.
7. Na 15 minuten onder de sneeuw wordt de kans
op overleven kleiner.
8. Poedersneeuw is ongevaarlijk.

EclipseCrossword.com

Werkblad 51 De hongerwinter
1.PUZZEL
Horizontaal
1. De directe oorzaak van de hongerwinter.
3. Zo noem je de periode na 8 uur in de
avond, dat het verboden was de straat
op te gaan.
6. In dit deel van Frankrijk landden de geallieerde troepen in 1944.
7. Naam van een hulpoperatie aan het
eind van de hongerwinter.
9. Belangrijkste brandstof tijdens de hongerwinter.
10. Land dat als eerste binnengevallen
werd door Duitsland in 1939.
Verticaal
2. Nederlands stad die in mei 1945 gebombardeerd werd.
4. Dit gewas werd uit nood in de hongerwinter gegeten.
5. Plaats waar je waterige soep kon krijgen in de hongerwinter.
8. Voornaam van de Duitse leider.

51
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2. Schrijf de goede woorden bij de plaatjes.
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Werklad 52 De Elfstedentocht
1. PUZZEL
Horizontaal
1. Deze herinnering krijgt elke toerrijder die de
tocht volgens de regels uitrijdt.
4. De achternaam van de man die de Elfstedentocht bedacht.
7. Een bewijs met stempels dat een rijder alle
posten gepasseerd heeft.
9. Het lopen over land met schaatsen.
Verticaal
2. In deze stad begint en eindigt de
Elfstedentocht.
7
3. De achternaam van de winnaar
van de barre tocht in 1963.
5. De voornaam van de winnaar van
de tocht in 1985 en 1986.
6. De achternaam van allereerste 9
winnaar.
8. De achternaam van de winnaar
van de tocht uit 1997.

52
1

3

2. Schrijf het goede nummer bij de 11 steden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Harlingen
Leeuwarden
Stavoren
IJlst
Sloten
Workum

7.
8.
9.
10
11.

Franeker EclipseCrossword.com
Bolsward
Dokkum
Hindeloopen
Sneek
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Werkblad 53 Aardgas
1.PUZZEL

53
1

Horizontaal
1. Belangrijk onderdeel in een centrale om elektriciteit
op te wekken.
3. Brandstof die nu gewonnen wordt uit koeienmest
en uit plantaardig afval.
5. De manier van verwarming, voordat er aardgas
gevonden was.
7. Fossiele brandstof
8. Samen met een hoge temperatuur vormt dit een
voorwaarde voor de vorming van aardgas.
9. Grondstof voor kunstmest die uit aardgas gehaald
wordt.
Verticaal
2. Eigenschap van aardgas.
4. De eerste plaats waar in Groningen aardgas gevonden werd.
6. Nadelig effect van de gasboringen in Groningen.
10. Plek waar de vorming van gas heel lang geleden
begon.
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2. Schrijf het goede gaswoorden achter het nummer.
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Werkblad 54 Schaken

54

Schaakpuzzels.
Mat betekent het einde van de partij.
Beëindig de partij in één zet.

Wit is aan zet.

Wit is aan zet.

Wit is aan zet.

Wit is aan zet.

Wit is aan zet.

Wit is aan zet.

Wit is aan zet.

Wit is aan zet.

Werkblad 55 Anne Frank
Zondebok
De jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joden
als een ongewenste groep gezien. Ze kregen de schuld van de
slechte economie en werden zo de zondebok in Nazi-Duitlsand.
Vooroordelen
Als je mensen ontmoet en je hebt gelijk een oordeel over bijvoorbeeld zijn uiterlijk, afkomst of godsdienst dan noem je dat een
vooroordeel. Vooroordelen krijg je niet met je geboorte mee.
Je leert ze van anderen: je ouders, je vriendjes, de juf of
meester, de krant of tv. Vooroordelen hebben veel te maken met
het land of de cultuur waarin je opgroeit.
In Nazi-Duitsland zorgde de regering ervoor dat alle mensen gingen geloven dat Joden er niet bijhoorden.
Vergrootglas
Neem het voorbeeld van het volgende vooroordeel: Allochtonen
zorgen het meest voor misdaad. Elke keer als je in de krant leest
dat er een allochtoon bij een misdaad betrokken was denk je:
Zie je wel, het is waar. De krant kijkt alleen naar sappige berichten en schrijft niet over een allochtoon die een goede daad verricht heeft. Zo kun je een verkeerd beeld krijgen van iemand.
Je legt iets of iemand onder een vergrootglas en kijkt niet meer
wat er buiten het vergrootglas gebeurt.
Onderzoek
Iedereen heeft vooroordelen. Vooroordelen kunnen ervoor zorgen
dat mensen niet meer gelijke kansen hebben. Denk aan Anne die
niet meer met de tram mee mocht. Nu heeft een vrouw met een
hoofddoekje minder kans op een baan.
Om van een vooroordeel af te komen moet je eigenlijk vragen
stellen of onderzoek doen. Daardoor controleer je je vooroordeel.
Zitten er meer allochtonen in de gevangenis? Ja? Maar stel jezelf
eens de vraag hoe dat zou kunnen komen. Misschien heeft het
wel iets te maken dat ze minder kansen hebben dan anderen.
Door onderzoek en vragen worden dingen meer duidelijk.

55
A. Denk na over je eigen vooroordelen. Schrijf er drie op.

B. Probeer uit te zoeken waar die vooroordelen vandaan komen.

C. Probeer door onderzoek en vragen te kijken of je je vooroordeel misschien kunt bestrijden.

Werkblad 56 De Ronde van Frankrijk

56

1.PUZZEL

1

Horizontaal
1. Het gebruik van verboden middelen om beter te presteren.
4. Kleur van de trui voor het puntenklassement.
1
7. Eerste Nederlandse Tourwinnaar.
8. Het Franse woord voor ronde.

2
3

Verticaal
2. Eerste winnaar van de Ronde van Frankrijk.
3. Belgisch vijfvoudig Tourwinnaar.
5. Dagelijkse ronderit.
6. Van dit voorwerp is de kleur van de gele trui afkomstig.
3
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2. Wat zijn de namen van de renners?
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Werkblad 57 Humor

57

1.PUZZEL
Horizontaal
1. Lichaamssap
3. Humoristische kritiek
5. Een ander woord voor persiflage.
6. Geladen portret waarbij kenmerken uitvergroot
worden.
7. Blijspel met veel actie in de vorm van gooi- en
smijtwerk.
Verticaal
2. Lachen om de pech van een ander.
4. Van dit Grieks woord komt het woord hu-

1

1

2

3

2
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3
2. Schrijf de goede humorwoorden bij
de nummers.
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Werkblad 58 Goud
1. PUZZEL
Horizontaal
3. Naam van een koning die alles wat hij aanraakte
in goud liet veranderen.
5. Betaalmiddel ontstaan uit een bankbewijs.
8. Dun laagje goud.
9. Het bekleden van een voorwerp met een dun laagje goud.
10. Een andere naam voor het smelten en samenvoegen van twee verschillende metalen.

1

2

3

Verticaal
1. Ontstaansplaatsen van alle goud.
5
2. Land dat het meeste goud invoert.
4. Voorwerp wat vaak van goud gemaakt is.
6. Voorwerp om goud mee te winnen,
7. Eenheid om het gewicht van zuiver goud te
meten.

4

6

7

8

2. Noem 7 verschillende toepassingen van goud.
1
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Werkblad 59 Vreemde gerechten

59
1

1. PUZZEL
Horizontaal
2. Gerecht uit de Filippijnen,
3. Indonesisch woord voor civetkat.
5. Deze vogel maakt een nest van speeksel.
7. Vrucht met een heel sterke geur.
8. Italiaanse woord voor kaas.

2
1
3
4

Verticaal
1. Snack uit Cambodja.
3
2. Maisziekte.
4. Ander woord voor fugu.
6. Van dit dier wordt svartsoppa gemaakt.
2. Noem het goede gerecht bij het plaatje.
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Werkblad 60 Grassen

60

1.PUZZEL
Horizontaal
6. Grassoort die geschikt is als bouwmateriaal.
7. Grasvlakte in Afrika.
8. Dakbedekking.
9. Belangrijke grassoort in Zuid-Amerika.
Verticaal
1. Grasvlakte in Noord-Amerika.
2. Gerecht gemaakt van parelgierst.
3. Andere naam voor de kleurloze bloemen van
gras.
4. Grassoort die de basis is van alle pasta's.
5. Grassoort in de duinen.
8. Belangrijkste grassoort in Azië.

1

3
2
1
4
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2. Noem de goede grassoort bij elk plaatje.
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Werkblad 61 Satellieten

61

1. PUZZEL
Horizontaal
3. Hier haalt de satelliet meestal zijn energie vandaan.
4. Boven deze plek op aarde bevinden zich de meeste
satellieten.
5. Een ander woord voor satelliet.
6. Een natuurlijke satelliet.
8. Dit ruimtevaartuig bracht de satelliet Hubble in een
baan rond de aarde.
9. Naam van een observatiesatelliet.
10. Vlieg-, vaar- en voertuigen gebruiken dit soort satelliet.
Verticaal
1. Kracht die belangrijk is bij het in de juiste baan brengen van een satelliet.
2. Naam van de eerste satelliet.
7. Naam van een weersatelliet.

1

3
4

5

6

2. Zijn de volgende uitspraken waar of niet waar?
A. De snelheid van een satelliet is niet belangrijk.

7

8

waar/niet waar

B. Een stil hangende satelliet hangt helemaal niet stil.
waar/niet waar
C. Satellieten blijven voor altijd hun werk doen.
waar/niet waar
D. De aarde oefent zwaartekracht op een satelliet uit.
waar/niet waar
E. Satellieten zijn altijd onbemand. waar/niet waar

2

9

10

EclipseCrossword.com

Werkblad 62 In de kas

62
1

1. PUZZEL
Horizontaal
2. Glazen gebouw waarin neerslag, temperatuur en
licht geregeld kunnen worden.
4. De naam van schadelijke insecten die opgeruimd
worden door de larven van het lieveheersbeestje.
8. Zo heet het gebied op en rond de aarde waar
leven mogelijk is.
9. Iemand die zich bezighoudt met het kweken van
planten, bloemen en groenten.
10. In deze streek vind je de meeste kassen in ons
land.

2
3

4

5
6

Verticaal
1. Zo heet de ziekte die bruine vlekken op bladeren
veroorzaakt.
2. Een ander woord voor CO2 .
3. Deze stof ademen planten uit nadat ze hun eigen
voedsel gemaakt hebben in hun bladeren.
5. Warmte die overblijft bij het maken van
elektriciteit.
6. Deze stof vervangt tegenwoordig vaak de grond in
een kas.
7. Sierbloem die groeit in een koude kas.

7
8

9

10
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Werkblad 63 Zonne-energie
1. PUZZEL

1

Horizontaal
2. Romeinse zonnegod.
6. Kookgerei dat werkt op zonnewarmte.
7. De stof waarvan zonnecellen gemaakt zijn.
8. Een ander woord voor dynamo.
10. Land met het grootste zonnepark.
Verticaal
1. Uit deze stof bestaat de zon voor het grootste
deel.
3. Eén van de twee vormen van energie die de zon
geeft.
4. Apparaat op het dak dat warm water maakt met
de hulp van zonnewarmte.
5. Het punt waar zonnestralen samenkomen
en de temperatuur het hoogst is.
9. Een brandstof die in tegenstelling tot zonne-energie opraakt

2

3

1

5

6

3

7

8

9

5

4

2. Schrijf de zonne-energiewoorden op.
1.

4.

2.

5.

3.

6.

2

4

6
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Werkblad 65 Waar komt dat gezegde vandaan?

65

1. PUZZEL
Horizontaal
3. Een stok waarop heel vroeger schulden werden genoteerd.
6. Voerbak
8. Touw met knopen waar vroeger matrozen langs
klommen om aan boord van een schip te gaan.
9. Dit woord gebruikte de koetsier als hij zijn paarden
naar rechts wilde laten gaan.
10. Pluisjes die op nieuwe wollen kleding zaten.

1

2

3

Verticaal
1. Een ander woord voor buiten adem zijn.
2. Naam van de officier die een draak versloeg.
4. Martelwerktuig uit de middeleeuwen.
5. Halsstuk voor een trekdier.
7. Dit voorwerp gebruikte een onderwijzer vroeger om
te straffen.

4

5

6
7
8
9

2. Schrijf de betekenis van de gezegden op een blaadje.
A. Op zwart zaad zitten.
B. Iemand een oor aannaaien.
C. Iets in je schild voeren.
D. Op je tandvlees lopen.
E. Een wit voetje halen.
F. Ergens de draak mee steken.
G. Je geld over de balk gooien.
H. In je nopjes zijn.

10
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Werkblad 66 Amfibieën

66

1. PUZZEL
Horizontaal
4. Een ander woord voor "kikkervisje".
5. Zo noem je het jong dat uit het eitje van een amfibie
komt.
7. De kleinste groep amfibieën.
8. Zo noem je het afwerpen van de staart om een vijand af
te schudden.
9. De grootste groep amfibieën.
10. Klomp drijvende eitjes van de kikker.
Verticaal
1. De betekenis van het Griekse woord "amfi".
2. Deze salamander blijft altijd in het water.
3. Dit hebben amfibieën nodig om hun huid goed te houden.
6. Deze kikkersoort bevriest in de winter.

1

2
3
4

5
6
7

8

2. Zijn de volgende uitspraken waar of niet waar?
9

A. Het verschil tussen een amfibie en een reptiel is een
verschil in huidsoort. waar/niet waar
B. Kikkers en padden zijn twee verschillende soorten
amfibieën. waar/niet waar
C. Alle amfibieën hebben longen. waar/niet waar
D. De Surinaamse pad draagt haar jongen onder de
huid. waar/niet waar
E. Amfibieën maken hun eigen lichaamswarmte.
waar/niet waar

10

EclipseCrossword.com

Werkblad 67 Foto’s van vroeger
1.Welke uitspraken horen bij welke foto.
Schrijf steeds de letter van de foto achter de zin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Met mijn beroep werd vaak de spot gedreven”. ( )
“Aan mijn beroep danken we het woord sabotage”. ( )
“Sinds 1963 is mijn vervoermiddel verboden.” ( )
“Bij mij brachten mensen hun huishoudboekje.” ( )
“Mijn beroep bestaat al sinds de middeleeuwen.”( )
“Ik deed mij werk voor de uitvinding van het riool.”( )

67
A

C
D

2 .Schrijf de letter bij de foto ’voor de juiste woorden.
De kruidenier

De klompenmaker

De putjesschepper

De marskramer

De tonnenman

De hondenkar

B

E

3.Bekijk foto G en vertel zoveel mogelijk over een dagje naar
het strand rond het jaar 1900.

F
G

Werkblad 68 Griekse Helden

68

1. PUZZEL
Horizontaal
3. Lichaamsdeel vernoemd naar een Griekse
held.
5. Heldin die voor straf in een leeuwin verandert.
7. Griekse held die zijn vader doodt en met zijn
moeder trouwt.
11. Deze held moest in totaal 12 heldendaden verrichten.
12. Koning met ontzettend smerige stallen.
13. Dier met vrouwenhoofd en adelaarslijf dat
raadsels opgeeft.
14. Held die een zoektocht houdt naar zijn 4
ontvoerde zus Europa.

.

Verticaal
1. Monsterachtige reus met één oog.
2. Held die een stiermonster in een dool7
hof op Kreta doodt.
4. Held die het gulden vlies ophaalt.
5. Deze held kreeg als baby een bad in
de rivier de Styx om onkwetsbaar te
worden.
6. Stam met vrouwelijke boogschutters.
8. Held met nelle sandalen en een magische
helm.
9. Held die 20 jaar rondzwerft en de list met het
houten paard bedenkt.
10. Vrouwelijk monster met slangenhaar.

1

3

5

8

6

9

10
11

12

13

14

EclipseCrossword.com
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Werkblad 69 Het menselijk brein

69
1

1. PUZZEL

2

Horizontaal
2. Een stof die je brein aanmaakt waardoor
je meer kunt presteren.
4. Manier om je brein te trainen en rustiger
te maken.
5. Een stof die je brein aanmaakt en je een
fijn gevoel geeft.
6. Ander woord voor hersencel.
8. Als je iets met de volle aandacht doet,
doe je dat.....
9. Oudste deel van ons brein.
Verticaal
1. Dit is volgens geleerden de beste manier
van leren.
3. Deel dat de grote en de kleine hersenen
met elkaar verbindt.
5. Een dier met een grote herseninhoud in
verhouding tot zijn lijf.
7. Als je iets doet zonder er bij na te denken doe je iets.....

3
4

5

6

7

8

9

EclipseCrossword.com

2

1

2. Zoek de goede nummer bij het woord.
Hypothalamus

Reptielenbrein

Grote hersenen

Ruggenmerg

Kleine hersenen

Neuron(en)

5
4
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Werkblad 70 Bezet! Over de geschiedenis van het toilet
1. PUZZEL
1. Zet het nummer voor het woord in de goede zin.
Kies uit:
1.doek, 2.tyfus, 3.binnenplaats 4.vlakspoeltoilet

5.diepspoeltoilet, 6.waterkast

A. De naam WC betekent letterlijk _______.
B. Ons woord toilet is afkomstig uit het Frans en heeft
te maken met een ________.
C. Het woord “koer” is een oud woord voor het toilet.
Koer is ook een______.
D. ____ is een gevolg van slechte toilethygiëne.
E. “Remsporen” krijg je vooral in een______.
F. In een ______ ruik je geen nare luchtjes.

2. Zijn de volgende uitspraken waar of niet waar?

A. Het tot nu toe oudste toilet is gevonden in India.
waar/niet waar
B. Een vlotter is een dobber in de stortbak en zorgt ervoor dat de watertoevoer stopt. waar/niet waar
C. De zwanenhals in een toilet houdt nare luchtjes tegen. waar/niet waar
D. De boldootkar, beerkar of strontkar zijn drie woorden voor dezelfde soort kar. waar/niet waar
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Werkblad 71 Animatie

71

1. PUZZEL
1

Horizontaal
4. Het Griekse woord voor iets tot leven brengen.
5. Ander woord voor één filmbeeldje.
9. Ander woord voor een doorzichtig plastic vel
waarvan meerdere lagen over elkaar kunnen
liggen.
10. Hiermee begint elke film of animatie.
Verticaal
1. Populair animatieboekje dat je vaak cadeau
kreeg bij aankoop van een product.
2. Dit materiaal gebruik je bij een cut-outanimatie.
3. Vroege animatievorm die je met behulp van
een spiegel moest bekijken.
6. Snel ronddraaiend schijfje met aan weerszijden
tekeningen die in elkaar overvloeien.
7. Animatievorm die het wiel van leven werd
genoemd. Je kon er met meerdere mensen tegelijk naar kijken.
8. Achternaam van de koning van de tekenfilm.
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Werkblad 72 Vruchten en zaden

72

1. PUZZEL
Horizontaal
2. Hierdoor wordt het stuifmeel van grassen verspreid.
5. In dit deel van de plant zitten de zaden.
8. Harde vrucht.
9. Boom die het water gebruikt om haar
zaden te verspreiden.
12. Met dit deel zuigt de plant water op.
13. Uit dit deel onderin de bloem gaat een
vrucht groeien.
14. Dit poeder zit op de meeldraden van de
bloem. Je noemt het ook wel pollen.
15. Vrucht met maar één zaadje.
Verticaal
1. Met dit deel maakt de plant met de hulp
van zonlicht en koolzuurgas zijn eigen
voedsel.
3. Stof die insecten uit de bloem halen.
4. Dit deel van plant is nodig om met de
hulp van insecten een vrucht te krijgen.
6. Zo noem je de vrucht van een tarweplant.
7. Allergie voor pollen.
10. Een ander woord voor het groeien van
een plantje uit een zaadje.
11. Kleverige vrucht die verspreid wordt
door dieren.
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Werkblad 73 Uitvergroot

73

1. PUZZEL
1

Horizontaal
2. Naast lopen en zich vasthouden gebruiken
vliegen hun poten ook om te ........
5. Deze plant was het voorbeeld voor het klittenband.
6. Naam van de klier waaruit de spin een draad
maakt.
8. Geslepen glazen schijf in de lichtmicroscoop.
10. Hard geworden tandplak.
13. Een dier met samengestelde ogen.
14. Haren op de oogleden.
Verticaal
1. Instrument dat voorwerpen sterk vergroot.
3. Eitje van de hoofdluis.
4. Dit deel van het bloed helpt bij het genezen
van wonden.
7. Geur van het gas dat bacteriën in je mond
maken.
9. Geelachtig vloeistof in ons bloed die gassen,
vetten en suikers vervoeren.
11. Andere naam voor de draad uit het achterlijf
van de spin.
12. Dit diertje komt uit het eitje van de hoofdluis
en vervelt twee keer.
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Werkblad 74 Het hart

74

1. PUZZEL

Horizontaal
1. Een ander woord voor de reis die het bloed door
de aderen in je lichaam maakt.
3. Zo noem je de twee delen van het hart.
4. Ingebouwd apparaatje dat aan het hart een
stroomstootje geeft.
9. Dit is ongeveer de grootte van je hart.
10.Eén van de belangrijkste manieren om je hart
gezond te houden.
11.Hiermee kun je je hart goed vergelijken.
12.Samenknijpende spier in je lichaam.
13.Afsluiting in het hart die het bloed doorlaat,
maar niet meer terug laat stromen.
Verticaal
2. Dit bloedvat vervoert zuurstofrijk bloed door het
lichaam.
5. Stof die in de lever gemaakt wordt, maar die je
ook via vlees en eieren binnenkrijgt.
6. Deze stof is vaak de oorzaak van te hoge bloeddruk
7. Verslavende gewoonte die een slechte invloed
op het hart en de bloedvaten heeft.
8. Dit bloedvat vervoert zuurstofarm bloed terug
naar het hart.
10.Kracht die het bloed op de wand van de aderen
uitoefent.
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Werkblad 75 Vuurwerk

75

1. PUZZEL
Horizontaal
1. Deze stof zorgt in vuurwerk voor het gas.
3. Het land waar het meeste vuurwerk vandaan
komt.
4. De zwarte brandstof die in vuurwerk zit.
8. Lichaamsdeel dat het meest getroffen wordt
door vuurwerk.
11. Soort kanon waarin professioneel vuurwerk
wordt afgeschoten.
12. De kartonnen of plastic bom die vanuit een
kanon de lucht ingeschoten wordt.
14. Stad waar ooit een grote vuurwerkramp
plaatsvond.
15. Dit metaal zorgt in vuurwerk voor een blauwe kleur.
Verticaal
2. Knalvuurwerk met een fluitend geluid, dat
ook wel "een gillende keukenmeid" wordt genoemd.
5. Zij werden met het vuurwerk verdreven.
6. Een ander woord voor ontploffing.
7. in de stengel van deze plant werd het eerste
buskruit gestopt.
9. Een soort kindervuurwerk.
10. Een soort zout dat in vuurwerk zit.
13. Katoenen draad gedrenkt in een papje van
buskruit.
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Werkblad 76 Pooldieren

76

1. PUZZEL
Horizontaal
2. Ander woord voor kariboe.
6. Grootste dolfijnensoort
7. Robbensoort die bij hogere temperaturen
rood wordt.
9. Uitgestrekte, begroeide gras- en mosvlakte
rond de poolcirkel.
10. Walvissoort met lange hoorn.
Verticaal
1. Marterachtig dier dat rond de Noordpool leeft.
3. Ander woord voor de Zuidpool.
4. Eén van de weinige delen van de Noordpool
dat uit land bestaat.
5. Ander woord voor Arctisch gebied.
8. Witte roofvogel rond de poolcirkel.
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2. Ken je de namen van deze pooldieren?
Schrijf de naam achter het nummer.
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Werkblad 77 De komodovaraan

77

1. PUZZEL
1

Horizontaal
5. Leefgebied van de jonge komodovaraan
6. De naam van de hoofdgroep waartoe de
komodovaraan behoort.
7. Prooidier van de komodovaraan.
8. De naam van de onderfamilie waartoe de
komodovaraan behoort.
10. Minst ontwikkelde zintuig van de komodovaraan.

2

3
4
5

Verticaal
1. Geheim wapen van de komodovaraan.
2. Reukorgaan waarmee de komodovaraan
ruikt.
3. Verschijnsel waarbij een dier zijn eigen
soortgenoten opeet.
4. Enige land waar de komodovaraan voorkomt.
9. Lichaamsdeel waarmee de komodovaraan
geurdeeltjes opvangt.
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Werkblad 78 Haar

78
1

1. PUZZEL

2

Horizontaal
3. Met dit deel voelt een kat goed.
4. Het verschijnsel dat haren lichaamswarmte vasthouden.
6. Het binnenste deel van een haar.
7. Ander woord voor camouflage.
11. Stof die de huid vettig en het haar glanzend
houdt.
12. Eitje van een hoofdluis.
13. Klieren die de mens ontwikkelde toen lichaamshaar verdween. Zo koelde de mens af na een inspanning.
Verticaal
1. Meest voorkomende haarkleur.
2. Harig deel dat het oog beschermt tegen zweet en
regen.
3. Dier waarbij de haren keihard geworden zijn en
een goede bescherming zijn geworden.
5. Zo noem je het deel van een haar dat boven de
huid groeit.
8. Tijdsperiode die begon door de kaalheid van een
koning.
9. Dit verschijnsel ontstaat als het haarspiertje aan
een haar trekt.
10. Een ander woord voor een kruinschering bij een
monnik.
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Werkblad 79 Cellen

79
1

1. PUZZEL
Horizontaal
3. Huiddeel dat vooral uit dode cellen bestaat.
8. Achternaam van de bedenker van het woord cel.
9. Orgaan dat giftige stoffen uit het bloed haalt.
10. Deze eigenschap van een cel ontstaat, doordat
de cel zich kan delen.
13. Cellen waarvan er de meeste zitten in het menselijk lichaam. Ze zitten vooral in de darmen.
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Verticaal
1. Andere naam voor een zenuwcel.
2. Ziekte waarbij het delen van cellen uit de hand
loopt.
4. Levend organisme dat bestaat uit cellen en
groeit op dode materialen.
5. Deze bloedcellen helpen om het bloed te laten
stollen bij een wond.
6. Belangrijke eigenschap van een spiercel.
7. Deel van de cel waarin het DNA zit.
11. Ander woord voor ongeboren vrucht.
12. Het kleinste deeltje waaruit een levend wezen
bestaat.
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Werkblad 80 Hypnose

80

1. Kruiswoordpuzzel

1

Horizontaal
2. Persoon uit oude Griekse verhalen die mensen in
slaap liet vallen.
6. Een belangrijke voorwaarde om onder hypnose te
kunnen raken.
7. Je hartslag, je ademhaling en je gewoontes
gaan.............

2
3

4

Verticaal
1. Iemand die onder hypnose mensen van lichamelijke of geestelijke problemen afhelpt.
3. Een toestand tussen slaap en wakker.
Je bent jezelf even helemaal kwijt.
4. Je ogen richten op één punt.
5. Persoon die iemand onder hypnose brengt.

6

7

2. Maak de woorden aan het goede deel van de ijsberg vast.

emoties
denken
plannen

bewust
EclipseCrossword.com

onbewust

beoordelen
herinnering
creativiteit

5

Werkblad 81 Kunststoffen

81

1. PUZZEL

1

Horizontaal
1. Veerkrachtige kunststof in matrassen.
5. Een groep van kunststoffen die rekbaar
blijft.
7. Een witte kunststof die erg goed is voor
isolatie.
9. Oude kunststof die vroeger in telefoons
gebruikt werd.
10. Dit is het materiaal waarvan een surfpak
gemaakt wordt.
Verticaal
2. Plaats waar uit ruwe olie allerlei stoffen gescheiden worden.
3. Een groep kunststoffen die bij smelten bij verhitting.
4. Afbreekbaar plastic.
6. Deze kunststof bestond maar kort
vanwege haar brandbaarheid.
8. Kunststof die uit nood geboren werd
door een tekort aan zijde voor parachutes.
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Waarvan zijn deze producten gemaakt? Zet het
nummer voor de juiste kunststof.

6
5

aramide

polypropeen

PUR

piepschuim

nylon

neopreen

Werkblad 82 Atletiek

82

1. PUZZEL

1

Horizontaal
4. Meerkamp met tien onderdelen.
6. Looponderdeel waarin met een team gelopen
wordt.
7. Hindernis bij een looponderdeel.
10. Punt waar een verspringer zijn sprong start.
11. Speciale sprintschoen.
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Verticaal
1. Moeder der sporten
2. Werpschijf.
3. Plaats waar vanuit de werpers hun kogel of
discus werpen
5. Obstakel in een steeple chase.
8. Oud atletiekonderdeel, dat al door de oude
Grieken werd beoefend.
9. Langste loopafstand in de atletiek.
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Werkblad 83 Steekmuggen

83

1. PUZZEL

1

Horizontaal
2. Deel van de mug waaraan de vleugels vastzitten.
4. Het deel waarmee de mug steekt.
7. Met dit deel ruikt de mug.
9. Het diertje, dat uit het ei van een mug komt.
10. Delen van de mug die het zoemend geluid veroorzaken.

2
2

3

3
4

Verticaal
1. Gestreepte mug, die dengue kan veroorzaken.
3. Andere naam voor de tropische ziekte dengue.
5. Een menselijke lichaamsstof waar muggen op
afkomen.
6. Tropische ziekte met hoge koortsen, die veroorzaakt wordt door een parasiet overgebracht
door muggen.
8. Dit verschijnsel veroorzaakt het speeksel van
de mug.

1
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2. Zoek de goede muggenwoorden bij de plaatjes.
Schrijf het goede nummer voor het woord.
De larve

De antenne

De pop

De bestrijding

De eitjes

De klamboe

9

10
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Werkblad 84 Sporen van vroeger: Indonesië

84

1. PUZZEL

1

Horizontaal
5. Muskietennet.
6. Zo noem je een kind uit een gemengd IndischEuropees huwelijk.
8. Eerste president van de Indonesische Republiek.
9. Deze leider in Nederlands-Indië liet de Grote
Postweg aanleggen op het eiland Java.
Verticaal
1. Het Indische woord voor banaan.
2. Zo heet de hoofdstad Batavia tegenwoordig.
3. Naam van een specerij dat door kwakzalvers als
medicijn tegen de pest werd gebruikt.
4. Afkorting van de naam van de Nederlandse
handelsmaatschappij die vooral in specerijen
handelde.
6. De tegenwoordige naam van Nederlands-Indië
7. Land dat Nederlands-Indië in 1942 bezette.
8. Scherpe saus van gemalen rode pepers.
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2. Zoek de goede nummers bij de eilanden.
Schrijf het goede nummer voor het eiland.
Bali

Nieuw-Guinea

Java
Sumatra

Flores
De Molukken
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Werkblad 85 Halloween

85

1. PUZZEL
Horizontaal
5. Oud feest dat wordt gezien als de
oorsprong van Halloween.
8. Rooms-Katholiek feest dat op elke 1
november gevierd wordt. Heiligen en
martelaren worden op die dag herdacht.
9. Populair griezelfeest.
10. Deze uitgeholde vrucht is het symbool
van Halloween geworden.
Verticaal
1. Romeins godin van de boomvruchten.
2. Een Iers krentenbrood met voorwerpen dat tijdens Halloween gegeten
wordt.
3. Oud volk dat als eerste Halloween
vierde.
4. Brood met krenten dat heel vroeger al
aan armen rond Allerzielen gegeven
werd.
6. Paus Gregorius maakte dit een feest
op elke 2 november. Hij hoopte zo
het heidense feest van de Kelten te
stoppen.
7. Dit voorwerp wordt tijdens Halloween
uit een bak met water gevist zonder
de handen te gebruiken.
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Kerst

Werkblad 86 Kerst
1

86

2

Kruiswoordpuzzel
Horizontaal
1. Hierin stopt de Kerstman in Engeland
zijn cadeautjes.
3. Deze boomsoort wordt vaak als kerstboom gebruikt.
4. Dit is de betekenis van het woord
kerst.
5. Zo noem je een volgeling van Jezus.
6. Oud Germaans midwinterfeest.
8. Een kersttaart, maar ook een houtblok
voor in het vuur.
10. Dit kerstsymbool wees de wijzen uit
het oosten de weg.
11. Persoon die ontstaan is uit Sinterklaas.
12. Kerstkleur die eeuwig leven betekent.
13. Aan dit symbool herken je Jezus vaak
op oude schilderijen.
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Verticaal
2. Kerstsymbool dat het kerstverhaal
uitbeeldt.
7. Romeinse zonnegod.
9. Naam van een gezellig feest dat op
25 december wereldwijd gevierd
wordt.
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Werkblad 87 New York

87

Kruiswoordpuzzel

1

2

3

Horizontaal
7. Als de Engelsen Nieuw-Nederland inpikken, verovert Nederland deze Engelse kolonie.
8. Dit wordt de belangrijkste handelswaar vanuit
Nieuw-Nederland.
9. Naam van de Nederlandse handelsmaatschappij
die schepen de zee op stuurde.
12. De Engelse plaatsnaam Flushing komt van deze
Nederlandse plaats.
13. Onder deze bestuurder kwam Nieuw-Nederland
tot grote bloei,
14. Zo noemen buitenlanders Amerikanen vaak.
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Verticaal
1. Achternaam van twee Amerikaanse presidenten
met Nederlandse voorouders.
2. De oude Nederlandse naam voor de stad Albany,
de hoofdstad van de staat New York,
3. Dit Engelse woord voor iets lekkers is nog overgebleven uit de Nederlandse taal,
4. Kapitein van het schip Halve Maen.
5. Dit echte Nederlandse symbool vind je in de vlag
van de stad New York,
6. De naam van de Amerikaanse dollar komt van
deze munt,
10. Schiereiland gekocht van de Indianen. Hier werd
Nieuw Amsterdam gesticht.
11. Deze persoon brengt Nieuw-Nederland in kaart.
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Werkblad 88 Gletsjers

1

1. Kruiswoordpuzzel

2

Horizontaal
2. Een gebied waar je een ijskap vindt.
3. Naam van de ijsmummie die in een gletsjer in de
Alpen gevonden werd.
7. Deze gletsjersoort slijt een dal uit tussen twee
bergen.
8. Dit natuurgebied in midden-Nederland is een
stuwwal die overbleef uit de ijstijd.
9. Grote steen die in Nederland na de ijstijd achterbleef.
10. Andere naam voor de Zuidpool.
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Verticaal
1. Het voorste deel van gletsjer.
8
2. Enorme ijsmassa die op land ontstaat.
4. Deze kleur krijgt het gletsjerijs als de lucht uit
het ijs verdwenen is.
5. Dit deel van de gletsjer ligt lager in het gebergte
waar de temperatuur hoger is.
6. Korrelig ijs.
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2.Zet het nummer bij de plaatjes voor het juiste
EclipseCrossword.com

smeltgebied

voedingsgebied

snuit

valleigletsjer

voetgletsjer

sneeuwlijn
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Werkblad 89 Sporen van Nederland: Suriname

89

Kruiswoordpuzzel
Horizontaal
6. Zo werd een slaaf genoemd die leiding gaf aan
andere slaven.
7. Surinaamse ovenschotel.
9. De naam van het handelsgebied langs de rivieren
de Suriname, de Pomeroon, de Essequebo en de
Berbice.
10. Naam van het standbeeld in Paramaribo ter herdenking van de afschaffing van de slavernij.
12. Naam van het fort aan de oever van de rivier de
Suriname.
13. Handel waarmee de West-Indische Compagnie
het meeste geld in Suriname en de Nederlandse
Antillen verdiende.
Verticaal
1. Deze delfstof vind je in Suriname. Het is de
grondstof voor aluminium.
2. Naam van de nakomelingen van de Surinaamse
slaven.
3. Groene, typisch Surinaamse groente.
4. Plaats waar suikerriet, koffie en tabak verbouwd
werd.
5. De grootste bevolkingsgroep in Suriname. Ze zijn
de nakomelingen van contractarbeiders uit India.
8. Zo werd een naar het oerwoud gevluchte slaaf
genoemd.
11. Mengsel van allerlei geroosterde specerijen.

1

2

3
4
5
6

7

8
9

10
11
12

13

EclipseCrossword.com

Werkblad 90 Het Huis Oranje-Nassau
1, Zet het nummer voor het woord in de goede zin.
Kies uit:
1.Juliana, 2.Willem van Oranje, 3.Wilhelmina,

4.Maurits, 5.Amalia-Catharina, 6.Willem I, 7.Willem V,
8.Willem –Alexander, 9. Willem III
A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.
H.
I.

De Vader des Vaderlands was………...
Prins…… was een stadhouder van vroeger.
Prins…… was de laatste stadhouder en vluchtte
naar Engeland
In 1815 wordt ……. over de Nederlanden
De enige dochter van koningin Wilhelmina is
………..
Koningin Beatrix is de oma van…………
Koning ……. zat maar heel kort op de troon.
Koningin …….. zat het langst op de troon.
De huidige koning is……...

2. Ken je de namen van deze personen uit het Huis
Oranje-Nassau. Zet de letter voor de naam onder
de foto.
A. Koning Willem I

E. Koningin Juliana

B. Koningin Wilhelmina

F. Willem van Oranje

C. Koningin Beatrix

G. Koning Willem III

D. Koning Willem-Alexander
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