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1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Schrijf de delen van de plant op de lijnen. 
 

. 
. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het 
woord. 
 
A. Ik help de bloem om vrucht te 

worden. 
B. In mijn buik reist een zaadje mee. 
C. Ik heb maar één pit. 
D. Ik heb heel veel pitten. 
E. Ik moet op de goede plek komen in 

een bloem. 
 

. 

de  
dennenappel 

de  
erwt 

de  
zaden 

de  
stempel 

de  
meeldraden  

de  
kastanje 

B de vogel 

C de perzik  

E het stuifmeel 

D de meloen 

A de vlinder 

. . 

 

. 

1. de bloem 
2. het blad 

3. de vrucht 

4. de stengel/steel 

5. de wortels 

6. de zaden 
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1. Ken jij deze hondenwoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Bello zoekt zijn bal.  
Help hem een handje. 
 

 

. 
. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het 
woord. 
 
A. Ik help de jager. 
B. Ik pas goed op het huis. 
C. Ik houd de kudde bijelkaar. 
D. Mijn baas is blind. 
E. Ik zoek goed met mijn neus. 
 
 
 

. 

de bordercollie de rottweiler de wolf de terrier de Duitse dog 

B de waakhond 

D de hulphond  

A de jachthond 

C de herdershond 

E de speurhond 

. . 
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3. Max is zijn racewagen kwijt. 
 
 

. . 

B de rollator 

D het frame 

A laden 

E de tankauto 

G de snorfiets 

C lossen 

F de coureur 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik stop spullen in de vrachtauto. 
B. Ik help mensen die moeilijk lopen. 
C. Ik haal spullen uit de vrachtauto. 
D. De buizen van een fiets. 
E. Ik vervoer melk. 
F. Ik bestuur een racewagen. 
G. Ik ben een langzame brommer. 
 
 

de brancard de file de vrachtauto de huifkar de lijnbus de tandem 

. . . 

. 

Antwoorden 3 Op de weg 3 

1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 



1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Zoek de zeven verschillen. 
 

. . 

C de opblaasboot 

D de reddingsboot 

F de veerboot 

B de rondvaartboot 

E de sleepboot 

A de zeilboot 

G de duikboot 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik heb wind nodig om te varen. 
B. Ik vaar rond in de stad met mensen. 
C. Ik zit vol lucht. 
D. Ik vaar uit bij een ongeluk. 
E. Ik trek een schip. 
F. Ik vaar heen en weer met auto’s. 
G. Ik verdwijn onder water. 
 
 

de zeilboot de veerboot het vrachtschip het cruiseschip de duikboot 

. . . 
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1. Ken jij deze nachtwoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Kies het goede plaatje bij de dag of de nacht.  
Trek een lijn. 
 
 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik zorg voor licht als het dag is. 
B. Ik draai rond. Soms ben ik licht dan weer 

donker. 
C. Soms ben ik vol, soms half, soms nieuw. 
D. Ik ga graag op stap in de nacht. 
E. Ik werk in de nacht. 
F. Ik geef vuur en licht in de nacht. 
G. Dit dier komt terug in de lente. 
 

de dag de uil de lamp de weerwolf de nacht de kaars 

E de dokter 

C de maan 

A de zon 

D de kat  

F de fakkel 

B de aarde 

dag nacht 

. . . 

. . . 
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1. Ken jij deze kattenwoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Zoek de 7 verschillen. 
 

 . 

. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Die heb ik nodig als ik klim. 
B. Kan ik door het gat? Hier meet ik mee. 
C. Dit is mijn haarborstel. 
D. Dit zit in het midden van mijn oog. 
E. Ik ben een mannetjeskat. 
F. Dit doe ik als ik het naar mijn zin heb. 
G. Dit doe ik als ik een muis zie. 
 
 

krabben de kattenbak de snor spinnen bang wassen 

G sluipen 

F spinnen 

E de kater 

C de tong  

A de nagels 

B de snor 

D de pupil 

. . 

 

. 
rr  
rr  rr  rr  rr  

. 

. 
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1. Ken jij deze broodwoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Brood maken. Kijk naar de plaatjes.  
Zet het nummer voor de goede zin. 
 

 

. . 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Uit mij groeit de tarwe. 
B. Ik maak van tarwe meel. 
C. Dit wordt meel, gist, water en zout na 

het kneden. 
D. Dit brood zit niet in een bakblik. 
E. Ik maak deeg lekker luchtig. 
F. Dit kun je van casinobrood maken. 
G. Dit doe ik als ik een muis zie. 
 

de boer de tarwe het meel de bakker de molen het stokbrood 

B de molen 

C het deeg 

D het  vloerbrood 

A het zaad 

E de gist 

F de tosti 

. . 

 

. 

. 

5. Laat het deeg een tijdje rijzen. 

9. Haal het brood uit het bakblik. 

2. Doe gist bij het meel en zout. 

6. Kijk of het deeg helemaal goed is. 

1. Doe meel en zout in de kom. 

7. Doe het deeg in een bakblik. 

3. Giet er water bij. 

8 Doe het bakblik in de oven. 

4. Kneed of mix alles door elkaar. 

Antwoorden 7 Brood 7 



 3. Zoek de zeven verschillen. 

 

. . 

E de stewardess 

D de parachute 

A het  blusvliegtuig 

C het watervliegtuig 

B de helikopter 

F de zeppelin 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik vlieg naar de bosbrand. 
B. Ik heb wieken. 
C. Ik heb geen wielen, maar drijvers. 
D. Ik zit in een rugzak. 
E. Ik zorg voor de passagiers aan boord. 
F. Ik heb de vorm van een sigaar. 
 
 
 

de zeppelin de helikopter de zeilvlieger de luchtballon de parachute 

. . 

 

. 
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1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 
 



1. Ken jij deze seizoenwoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Kies het goede plaatje bij het seizoen.  
Trek een lijn. 
 

 

. . 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Een ander woord voor voorjaar. 
B. In dit seizoen slaapt de natuur. 
C. In dit seizoen kun je naar het strand. 
D. In dit seizoen kleurt het bos rood. 
E. In dit seizoen wordt de natuur wakker. 
F. Dit dier eet zich vol in de herfst, 
G. Dit dier komt terug in de lente. 
 
 

de wesp de kers de mist de kastanje de hulst de bloembol 

E het voorjaar 

D de herfst 

F de egel 

A de lente  

C de zomer 

B de winter 

G de zwaluw 

. . 

 

. 

. 

lente 

zomer 

herfst 

winter 
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1. Ken jij deze dingen van vroeger? Trek een lijn. 
 
 

3. Opa zoekt zijn Friese doorlopers.  
 

. 
. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik hield de voeten warm. 
B. Ik hielp bij het leren. 
C. Ik bewaarde het eten voor de winter. 
D. Ik ben speelgoed van vroeger. 
E. Ik sleep alle messen. 
F. Ik maakte de dekens warm. 
 
 
 

. 

de 
beddenpan 

de 
stoof 

de 
tol 

de 
zeepklopper 

de 
koffiemolen 

D de tol 

B het leesplankje 

E de scharensliep 

C de Keulse pot 

A de stoof 

F de beddenpan 

. . 
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1. Ken jij deze kleine beestjes? Trek een lijn. 
 
 

3. Zoek de twee goede plaatjes bijelkaar.  
Trek een lijn. 
 

 

. . 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik maak de grond los en luchtig. 
B. Ik houd van een vochtige plek. 
C. Ik geef je een bult die jeukt. 
D. Ik woon graag in jouw haar. 
E. Ik proef alles waarop ik zit. 
F. Ik word steeds boller van het bloed. 
G. Ik woon in een kolonie. 
 
 

de vlieg de teek de luis de mier de vlo de pissebed 

F de teek 

B de pissebed 

D de luis 

E de vlieg  

A de regenworm 

C de mug 

G de mier 

. . 

 

. 

. 
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1. Ken jij deze woonwoorden? Trek een lijn. 
 

 

 

. 

. 

. 
2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Een huis tussen de takken. 
B. Dit zijn veel huizen boven elkaar. 
C. In dit huis wonen oude mensen. 
D. Ik ben een sneeuwhut. 
E. Ik ben een huis op wielen. 
F. Ik ben een huis van takken en riet. 
G. Ik ben een huis van doek. 
 
 
 

. 

de woonboot de paalwoning de tent het hut de iglo de flat 

. 

het bejaardentehuis C 

de iglo D 

het boomhuis A 

de hut F 

de flat B 

de tent G 

de woonwagen E 

. 

Antwoorden 12 Wonen 12 

3. Zoek de 7 verschillen. 
 
 



Antwoorden 13 Spinnen 
 

C 

A 

1. Weet jij het verschil tussen een webspin en een spin 
zonder web. Trek een lijn naar het goede plaatje. 

de strekspin D 

de wolfspin A 

De vier-vlek-wiel-webspin B 

De kruisspin C 

B 

D 

Spinnen 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik heb 6 poten. 
B. Ik heb 8 poten. 
C. Ik heb een lang achterlijf.  
D. Ik spin dit met mijn achterlijf. 
E. Ik draag de eitjes op mijn rug.  
F. Ik bespring mijn prooi. 
G. Ik vang hiermee mijn prooi. 
 
 
 
 
 

3. Ken jij deze spinnen?. Vul de goede letter in. 

 Ik maak een web. 

 Ik jaag op de grond. 

 Ik heb goede ogen. 

 Ik voel goed met mijn poten. 

 Ik heb poten vol haar. 

 Ik heb gladde poten 

het web G 

de springspin F 

de strekspin C 

de draad D 

het insect A 

de spin B 

de wolfspin E 

C 

3. Weet jij het verschil tussen spinnen en insecten? 
Zet een rondje rond de spinnen. 
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1. Ken jij deze feestwoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Zoek de goede feestwoorden bij het plaatje. 
 
 

. 
. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik sta in de tuin als er een baby 

geboren is. 
B. Ik sta klaar voor Sinterklaas. 
C. Wij horen bij een bruiloft. 
D. Ik hoor bij Kerst. 
E. Ik hoor bij Pasen. 
F. Nu verwen ik mijn parkiet extra. 
 
 

. 

het carnaval de bruiloft Kerst de taart het vuurwerk 

E het ei 

C de ringen 

D de ster  

F Dierendag 

A de ooievaar 

B de schoen 

. . 

 

 

het carnaval 

 

Kerst 

 

de verjaardag 

 

de boekenweek 

 

de geboorte 

 

Pasen 

 

Oud en nieuw 

 

de bruiloft 

 

Sinterklaas 

 

Dierendag 
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1. Ken jij deze kledingwoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Puzzel. Nog meer kleding. 
Van links naar rechts 
 
2.                 4.  6. 
 
 
 
 
Van boven naar beneden 
 
1. 3.  5.  6. 

. 

. 

. 
2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Dit draagt een baby bij het eten. 
B. Dit draag ik als ik vuilnis ophaal. 
C. Ik draag een veilig, wit pak. 
D. Ik draag een uniform. 
E. Mijn kleren zijn superschoon. 
F. Mij draag je bij een flinke bui. 
G. Ik bescherm je hoofd. 
 
 
 

. 

de toga de klederdracht het schort de kimono de poncho de kilt 

. 

het regenpak F 

de imker C 

de helm G 

de slab A 

de agent D 

de overall B 

de chirurg E 

. 
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3. Nog meer eekhoorns. Trek een lijn. 
 
 

. 
2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Het stuur van de eekhoorn. 
B. Van dit dier pik ik soms het nest in. 
C. Hierdoor slijten mijn tanden. 
D. Kaal en blind zijn wij. 
E. Ik ben familie van de eekhoorn. 
F. Ik ben dol op eekhoorns. 
G. Dit eten verstop ik voor de winter. 
 
 
 
 

de eikel G 

de jongen D 

het knagen C 

de specht B 

de marter F 

de rat E 

de pluimstaart A 

. . 

. . 

de eekhoorn de paddenstoel de specht de zaden het knaagdier 

. 

. 

. 

de  
siesel 

de grijze 
eekhoorn 

de roodbuik 
eekhoorn 

de 
alpenmarmot 

de vliegende 
eekhoorn 

. 

. 

1. Ken jij deze eekhoornwoorden? Trek een lijn. 
 
 

Antwoorden 16 De eekhoorn 16 



1. Ken jij deze ridderwoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Ridder Joris gaat jonkvrouw Hilde 
redden. Help een handje. 
 

 

. 
. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik ben het hulpje van de ridder. 
B. Dit betekent het woord ridder. 
C. Ik ben een steekwapen. 
D. Ik ben een slagwapen. 
E. Ik droeg geen harnas. 
F. Ik was een gevaar voor de ridder. 
 
 
 

de helm de page het wapen het harnas de lans het steekspel 

E de soldaat te voet 

D de bijl 

A de schildknaap 

B de ruiter  

C de goedendag 

E de boogschutter 

. . 

 

. 

. 
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1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 
 

A het kuiken 

C de kangoeroe 

D de rups 

F de goudvis 

B het kikkerdril  

E de vlinder 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik ben het jong van de hen. 
B. Dit zijn de eitjes van een kwakend dier. 
C. Ik ben een buideldier. 
D. Ik verander in een pop. 
E. Ik kom uit een pop. 
F. Mijn eitjes plakken aan een waterplant. 
 
 
 

de  
kangoeroe 

de  
goudvis 

het  
kikkerdril 

de 
hen 

de 
vlinder 

de 
rups 

3. Nog meer dieren met een jong. Trek een     lijn. 
 
 

de big 

 

het lam 

 

de pup 

 

het kalf 

 

het veulen 

 

de kitten 

 

de made 

 

de welp 
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1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 

 

3. Zoek de zeven verschillen. 
 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. De boer haalt mij weg bij de moeder. 
B. Ik maak in de koe van gras melk. 
C. Ik ben het eten van de koe in de winter. 
D. Op deze plek graas ik. 
E. Ik ben alles dat van melk gemaakt is. 
F. Hier woon ik in de winter. 
 
 

de  
melkrobot 

de  
zuivel 

de 
uier 

de  
tankwagen 

het 
gehakt 

het 
rund 

E de zuivel 

C het kuilgras 

B de maag  

D de wei 

A het kalf 

E de stal 
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1. Ken jij deze molwoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Zoek de zeven verschillen. 
 
 

. 

D de uil 

E de snorharen 

C de zoogdieren 

A de staart 

F de voorpoten  

B de gangen 

. . 
. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Hier voelt de mol elke trilling mee. 
B. Die graaft de mol veel onder de grond. 
C. De mol hoort tot deze groep dieren. 
D. Dit dier loert op de mol vanuit de lucht. 
E. Hier voelt de mol alles mee. 
F. Dit zijn de scheppen van de mol. 
 
 

. 

de mol de molshoop de worm de vos de larve de keizerskroon 

. 
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1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 
 

5 

3. De boer gebruikt machines. 
Zet het goede nummer voor de zin. 
 
 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Ik word gemaakt van tarwemeel. 
B. Ik word gemaakt van een biet. 
C. Ik zit in een aardappel. 
D. Ik word gemaakt van het zaad van mais. 
E. Ik ben het land van de boer. 
F. Ik ben de plant op de akker van de bo-

er. 
 

de  
aardappels 

de  
uien 

de 
mais 

de  
suikerbiet 

de 
tarwe 

de 
pasta 

E de akker 

C het zetmeel 

A de pizza  

B de suiker 

F het gewas 

D de popcorn 

De ploegt zijn akker. 4 

De boer egt zijn akker. 3 

De boer zaait. 5 

De boer sproeit gif. 2 

De boer oogst. 1 

1 

2 

3 

4 
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1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 

 

3. Fietsen van vroeger naar nu. Welke fiets is het 
oudst? Geef die nummer 1 en ga zo verder naar 
de modernste fiets. 
 
 

. 

E de bakker 

C de bottenkraker 

A het loopfiets 

F de accu 

B het frame  

D het rubber 

. . 

 

. 

. 

de  
trappers 

de  
bakfiets 

de  
ketting 

de  
loopfiets 

de  
damesfiets 

de  
ligfiets 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik was de eerste fiets. 
B. Ik maak de moderne fiets sterk. 
C. Ik had trappers aan het voorwiel en 

banden van ijzer.  
D. Ik zorg dat banden goed veren. 
E. Ik gebruikte vroeger een bakfiets. 
F. Ik zit op een elektrische fiets. 
 
 

. 

 

6 

5 

4 

1 

2 

3 
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1. Ken jij deze strandwoorden? Trek een lijn. 
 

 

3. Sjors de chimpansee is zijn banaan kwijt. 
Help jij even zoeken. 
 

. 

E de kokkel 

F de zandbank 

C het helmgras 

B de wind 

A het duin  

D de vloed 

. 

. 

 

. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik ben een zandheuvel bij de zee. 
B. Ik breng het zand verder het strand op. 
C. Ik groei op een zandheuvel  
D. Ik ben hoog water. 
E. Ik ben een schelp. 
F. Hier rust de zeehond uit. 
 
 
 

. 

de  
jutter 

de  
strandwacht 

de  
meeuw 

de  
mossel 

de  
branding 
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1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Zoek de zeven verschillen. 
 
 

E de vuurtoren 

F het masker 

B het onweer 

A de lava 

C het stokje  

E de pot 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik stroom uit een vulkaan. 
B. Ik ben donder en bliksem. 
C. Mij gebruik je met zacht hout om vuur 

te maken.  
D. Ik ben van klei en lig in het vuur. 
E. Ik geef licht en help schepen. 
F. Ik help de brandweerman tegen rook. 

het 
vuur 

de  
vulkaan 

de 
bliksem 

de  
vuursteen 

de  
brandweer 

de 
smid 
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1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 

 

3. Ed Eekhoorn is verliefd. Hij wil zijn liefje een eikel 
brengen. Zoek de goede weg. 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Ik zoek insecten in de schors 
B. Uit mij groeit een nieuw blaadje. 
C. Wij zuigen water uit de grond. 
D. Ik lijk op een appeltje onder het blad. 
E. Door ons haalt de eik adem. 
F. Mijn haren zweven in de lucht 
 
 
 

de  
eekhoorn 

de  
eikel 

de  
schors 

de  
kruin 

de 
 Vlaamse gaai  

het 
eikenblad 

E de bladeren 

B de knop 

F de rups  

D de bladgal 

A de boomklever 

C de wortels 

 

 

Antwoorden 25 De oude eik 25 
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1. Ken jij deze dieren? Trek een lijn. 
 

 

3. Zoek 6 winterdieren.  
 
 

. 

. 

. 
2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik hang en houd een winterslaap. 
B. Ik eet mij dik en rond in de herfst. 
C. In de winter sta ik op stal. 
D. Mijn vacht krijgt een andere kleur in de 

winter. 
E. Ik zoek mijn verstopte noten in de winter 

op. 
F. Veel mensen helpen mij in de winter. 
G. Mijn winterslaap houd ik onder een steen. 
 
 

. 

de eekhoorn de vleermuis de ree de pad de merel de egel 

. 

de eekhoorn E 

de ree D 

de merel F 

de egel B 

de pad G 

de koe C 

de vleermuis A 

. 
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3. Deze professor is zijn telescoop kwijt. Help even 
zoeken. 
 

 

. . 

de meteoor de satelliet de verrekijker de Melkweg de telescoop 

D de Melkweg 

E de telescoop 

C de groene plant 

B de zon  

F de meteoor 

A de ster 

. . 

 

. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik ben een gaswolk die brandt. 
B. Ik ben een ster dichtbij de aarde. 
C. Ik maak mijn eigen eten met zonlicht. 
D. Tussen deze groep sterren zit de aarde 

verstopt. 
E. Door mij kun je een ster goed zien. 
F. Ik val en sta in brand. 
G. Dit doe ik als ik een muis zie. 
 

Antwoorden 27 Sterren 27 

1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 



1. Ken jij deze neuswoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Boris zoekt zijn baas. 
Zijn neus wijst de weg. 
 

D het varken 

E de hond 

F de mug 

C de haai 

B de neusaap  

A de olifant 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik drink met mijn neus. 
B. Vrouwtjes vinden mijn neus mooi. 
C. Ik ruik goed onder water. 
D. Ik woel de grond om met mijn neus. 
E. Ik help de mens met mijn neus. 
F. Ik ruik de adem van de mens goed. 
 
 
 

wroeten grijpen speuren tongelen antennes sierneus 

 

? 

Antwoorden 28 Neuzen 28 



1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Ken je de goede woorden bij de plaatjes.  
Trek een lijn. 
 

 

E het zoogdier 

B de rekel 

A de welp 

F de hond 

D het roofdier  

C de roedel 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik ben het jong van de wolf. 
B. Ik ben het mannetje bij de wolven. 
C. Dit een groep wolven. 
D. Ik jaag op andere dieren. 
E. Ik geef mijn jongen melk. 
F. Ik ben familie van de wolf. 
 
 
 

de 
welp 

het 
zwijn 

het 
hert 

de 
hond 

de 
roedel 

Roodkapje 

 

de grijze wolf 

 

de Europese 
wolf 

 

de dingo 

 

de poolwolf 

 

De rode wolf 

 

de huilende 
wolf 

 

Ik ben de 
baas, 

 

Ik waarschuw 
je. 

Antwoorden 29 De wolf 29 



3. Zoek de 5 verschillen. 

de  
kangoeroe 

de  
gekko 

de  
spinaap 

de  
pauw 

het 
nijlpaard 

de 
schorpioen 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik gebruik mijn staart als arm. 
B. Ik gebruik mijn staart als kruk. 
C. Ik heb een staart voor het evenwicht. 
D. Ik heb een staart die af kan vallen, 
E. Ik gebruik mijn staart als mixer. 
F. Ik rem met mijn staart als ik land. 
G. Ik heb gif in mijn staart. 
 
 

 

C de kat 

E de gekko 

A de spinaap 

F de vogel 

G de schorpioen  

B de kangoeroe 

 het nijlpaard 
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1. Ken jij deze piratenwoorden? Trek een lijn. 
 

 

3. Zoek de 7 verschillen. 

 
. . 

. . 

. 
2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Een ander woord voor piraat. 
B. Dit wapen werd gericht op de mast. 
C. Hieruit kijk je ver over de zee.  
D. Ik ben een beroemde piraat. 
E. Zo noem je een schip vangen met 

een haak.  
F. Ik sta op een piratenvlag. 
G. Hieraan herken je een piraat. 
 
 

het kanon B 

Zwartbaard D 

het doodshoofd F 

het ooglapje G 

het kraaiennest C 

enteren E 

de zeerover A 

. 

de schatkaart de enterhaak de vlag het schip de schat de dolk 

. 
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1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Help de vleermuis!. Zoek de goede weg. 
 
 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik houd de vleermuis voor de gek. 
B. Mijn oren houden mij koel. 
C. Ik gebruik echo onder water. 
D. Met mijn oren hoor ik elk geluid in het 

zand. 
E. Ik maak een hoog geluid. 
F. Ik hoor alles als ik slaap. 
G. Mijn pluimen zijn geen oren. 
 
 
 

de  
olifant 

de  
vleermuis 

de  
kat 

de  
tijgermot 

de  
dolfijn 

de  
woestijvos 

de woestijnvos D 

de vleermuis E 

de olifant B 

de dolfijn C 

de kat F 

de uil G 

de tijgermot A 
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1. Zoek de goede woorden bij een kleur. Trek een lijn. 
 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Geel hoort bij dit feest. 
B. Deze kleur draagt de boswachter. 
C. Een kleur die erg opvalt in het verkeer. 
D. Ik ben helemaal geen kleur. 
E. Deze kleur betekent gevaar 
F. Dit is een andere naam voor paars. 
 
 
 

schoon liefde elftal warmte natuur macht 

E rood 

D wit 

A Pasen 

F purper 

B groen 

C oranje 

 

 

3. Reken de som uit. Geef elke kauwgombal de 
goede kleur. 
 

1 

2 5 

4 

3 6 

 

2 4 6 
1 

4 2 
5 6 

4 

3 

1 

4 

2 

6 

5 1 1 6 
3 

3 

3 

3 

5 1 

6 5 4 

6 4 

2 

Antwoorden 33 Kleuren 33 



1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 
 
 

de  
giraf 

de  
olifant 

de  
sprinkhaan 

het 
duizendpoot 

de 
 gekko 

de  
kameel 

C de giraf 

D de uil 

A de gekko 

B de vlieg 

F de duizendpoot 

E de kameel 

34 

 

3. De duizendpoot vergat 1 paar van zijn schoenen 
mee te nemen. Help hem met zoeken. 
 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Mijn poten plakken. 
B. Ik proef met mijn poten. 
C. De hoogste blaadjes zijn voor mij. 
D. Ik heb poten die grijpen. 
E. Onder mijn poten zit veel eelt. 
F. Ik heb dertig poten. 
 
 
 

 

Antwoorden 34 Voeten en poten 34 



1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 
 

 

3. Trek een lijn van het woord naar het goede  
plaatje. 
 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik meet hoe hoog iets is. 
B. Ik duur 60 seconden (tellen). 
C. Ik sta op een kalender. 
D. Ik ben de inhoud van een melkpak. 
E. Ik weeg precies een kilo. 
F. Ik ben precies duizend meter. 
G. Ik zorg dat je het heel warm krijgt. 
 
 
 
 

de  
weegschaal 

het 
meetlint 

de  
teller 

de  
thermometer 

de  
kalender 

de  
maatbeker 

de minuut B 

de liter D 

de koorts G 

de rolmaat A 

de zondag C 

de kilometer D 

een vol melkpak E 

 

maand graden kilo liter kilometer minuut 
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1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 
 
 

de  
egel 

de  
paddenstoel 

de  
eekhoorn 

het 
herfstweer 

de 
 eikels 

de  
zwaluw 

C de paddenstoel 

D de eekhoorn 

E de egel 

A de trekvogel 

F de kastanje 

B de schimmel 

 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Ik ga naar het zuiden in de herfst 
B. Ik ben een deel van de paddenstoel. 
C. Ik ruim blad en dood hout op. 
D. Ik verstop eten in het bos. 
E. Ik eet me dik in de herfst 
F. Uit mij groeit een nieuwe boom. 
 
 
 

Antwoorden 36 Herfst 36 

3. Zoek de 7 verschillen. 
 
 



1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 
 

het 
spook 

de  
vleermuis 

de 
heks 

het 
geraamte 

de 
 spin 

het 
monster 

3. Zoek 10 verschillen. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Ik woon in een web. 
B. Ik heb botten. 
C. Ik heb toverkracht. 
D. Ik vang insecten in de nacht. 
E. Ik ga dwars door muren. 
F. Ik zit graag onder je bed. 
 
 

D de vleermuis 

B het geraamte  

F het monster 

A de spin 

E het spook 

C de heks 
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1. Ken jij deze konijnenwoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. Zoek de 7 verschillen 
 
 

. . 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het 
woord. 
 
A. Ik ben een mannetjeskonijn 
B. Ik ben het vrouwtje. 
C. Ik kan zo het hol van het konijn 

binnen. 
D. Ik geef wol. 
E. Hier woont het konijn. 
 
 

. 

de keutels de valk het tamme konijn het wilde konijn het spoor 

B de moer 

D het angorakonijn 

E het hol 

A de ram 

C de fret 

. . 

 

Antwoorden 38 Het konijn 38 



de  
pinguïn 

het 
kunstijs 

de  
ijsberg 

de 
ijsbeer 

de 
 schaatser 

de  
ijspegels 

C de ijsbeer 

E de bobsleeër 

A de hagel 

B de ijsberg 

D de pinguïn 

F het zout 

 

3. Zoek de 10 verschillen. 
 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Ik ben ijs dat uit de lucht valt. 
B. Ik ben gevaarlijk voor schepen. 
C. Ik woon op de Noordpool. 
D. Ik woon op de Zuidpool. 
E. Ik sport op ijs. 
F. Ik laat ijs smelten. 
 
 
 

Antwoorden 39 IJs  39 

1. Ken jij deze woorden? Trek een lijn. 



Het boek Op reis is  samen met het werkblad 
uit de collectie genomen. 



Het boek Bedreigd is samen met het werkblad 
uit de collectie genomen. 



1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 
 
 

de  
kerfstok 

duizend turven de 
Maya’s 

Romeinse 
 cijfers 

het 
spijkerschrift 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Wij zijn met zijn tienen. 
B. De Maya’s gebruikten mij om te tel-

len. 
C. Ik ben een tien bij de Romeinen. 
D. Ik ben een rekenlat. 
E. Dit nummer staat op een shirt. 
F. Ik ben een ander woord voor 

streepjes zetten. 
 
 

F turven 

D de kerfstok 

A de cijfers 

C de X 

B de schelp 

E het rugnummer 

 

1000 

Antwoorden 42 Cijfers 42 

3. Trek een lijn van nummer tot nummer.  
Ga van 1 naar 2 dan naar 3 en zo maar door tot 52. 



1. Ken jij deze bouwwoorden? Trek een lijn. 
 
 

3. De aannemer is zijn bouwtekening kwijt.  
Help jij hem zoeken. 
 

. . 

de  
timmerman 

de  
metselaar 

de  
architect 

de  
schilder 

de  
loodgieter 

de 
stukadoor 

G het behang 

B het fundament 

E de hijskraan 

C de heipaal 

F het beton  

A de aannemer 

D de elektricien 

. . 

 

. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik ben de baas op de bouwplaats. 
B. Ik ben het onderste deel van het huis. 
C. Ik ga diep de grond in. 
D. Ik zorg voor de stroom in het huis, 
E. Ik takel alle spullen naar de goede plek. 
F. Ik ben pap, maar word keihard. 
G. Ik word op de muur geplakt. 
 
 

. 

 

? 
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1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 
 
 

3. Los de plaatjespuzzel op. 
 

de  
boekrol 

het  
alfabet 

de 
klankletter 

Chinese 
tekens 

de 
 grottekening 

het 
pictogram 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Wij zijn 26 letters van a tot z. 
B. Hier leerde je een taal met plaatjes. 
C. Wij bedachten klankletters. 
D. Wij brachten onze klankletters met 

ons leger mee. 
E. Hier gebruiken mensen tekens die jij 

niet begrijpt. 
F. Iedereen kan mij begrijpen. 
 
 

E Japan 

F het pictogram 

C de Feniciërs 

B Egypte 

D de Romeinen 

A het alfabet 

 

1

2 3

4

5

6
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1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 
 
 

de  
clown 

de  
trapezewerker 

de  
éénwieler 

de 
woonwagen 

de 
 acrobaat 

de  
jongleur 

3. Maak met je potlood elk vakje met een stip 
grijs. 
Wat zie je als je klaar bent? 
 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Ik houd mijn evenwicht goed. 
B. Ik kondig een optreden aan. 
C. Ik vouw me helemaal op. 
D. Ik kan heel mooi zitten. 
E. Ik laat iets in mijn keel glijden. 
F. Wij maken een optreden span-

nend. 
 
 

B de spreekstalmeester 

D de circushond 

F het orkest 

E De degenslikker 

C de slangenmens 

A de koorddanser 
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1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 
 

 

de  
kwal 

de  
brandnetel 

de  
rode mier 

de 
schorpioen 

de 
 pieterman 

de  
cactus 

3. Zoek de 7 verschillen. 
 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Ik ben een platte vis. 
B. Ik heb jouw bloed nodig. 
C. Ik heb tentakels. 
D. Ik verlies mijn angel als ik steek. 
E. Mijn gif is zuur. 
F. Ik heb brandharen. 
 
 
 

 de mug 

 de circushond 

 het kwal 

 de bij 

 de rode mier 

 de pijlstaartrog 
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