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

de  
prei 

de  
bloemkool 

de 
erwten 

de 
tuinboon 

de 
 zuurkool 

de  
sla 

3. Schrijf de goede woorden bij de plant. 
 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
 
A. Ik zit in een stamppot. 
B. Ik zit in een vrucht. 
C. Ik zit onder de grond. 
D. Ik groei uit een bloem. 
E. Ik help de plant met eten maken. 
F. Ik ben fruit. 
 

F de peer 

C de peen 

B de erwt 

E de zon 

D de vrucht 

A de boerenkool 

 

 

 

de bloem 

de wortels 

het blad 
de vrucht 

de steel of stengel 

het zaad 

Antwoorden 47 Groente 47 



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

de  
mand 

de  
lantaarn 

de 
vodden 

het 
putje 

de 
 melkfles 

de  
slijpsteen 

3. Melkboer Hans is drie flessen melk kwijt. 
Help jij met zoeken? 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
 
A. Ik maakte messen weer scherp. 
B. Ik haalde oude kleren op. 
C. Ik haalde groente-afval op. 
D. Ik zorgde voor het licht op straat. 
E. Ik was er toen de supermarkt nog 

niet bestond. 
F. Ik werkte de hele dag in de stank. 

B de voddenman 

D de lantaarnopsteker 

E de kruidenier 

F de tonnenman 

C de schillenboer 

A de scharensliep 

 

 

 

Antwoorden 48 Het fotoboek 48 



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

de  
honing 

de  
suikerspin 

de 
dropjes 

de 
suikerbiet 

de 
 kauwgom 

de  
cacao 

3. Wim snoepte teveel. De tandarts wacht al. Help 
jij met 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 haal honing uit de bijenkast. 
B. Ik zit vol suiker en citroensap. 
C. Ik word in reepjes gesneden. 
D. Ik geef de smaak aan drop. 
E. Ik zorg ervoor dat je proeft. 
F. Ik ben taai. 
 

B de zuurstok 

E de tong 

D het zoethout 

A de imker 

F de kauwgom 

C de suikerbiet 

  

Antwoorden 49 Zoet 49 



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

de  
zebra 

de  
roerdomp 

de 
bidsprinkhaan 

de 
kameleon 

de 
 luipaard 

de  
bot 

50 

3. Kijk goed naar de 6 zebra’s. Welke zebra is 
het zelfde als de zebra in de rechthoek 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Je ziet alleen mijn ogen en neus. 
B. Ik ben veilig in de kudde. 
C. Ik ben een insect en val niet op. 
D. Ik verstop me tussen het kroos. 
E. Ik verander van kleur. 
F. Ik verstop me onder het zand. 
 
 

E de kameleon 

D de groene kikker 

F de bot 

A de krokodil 

C de wandelende tak 

B de zebra 

 

 

Antwoorden 50 Kun je me zien? 50 



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

de  
vriezer 

de  
koelkast 

rillen de 
thermometer 

de 
 Eskimo 

de  
pinguïn 

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 koel en houd het eten goed. 
B. Ik ben een koude kleur. 
C. Ik ben een warme kleur. 
D. De thermometer staat onder nul. 
E. Ik woon op de Noordpool. 
F. Ik woon op de Zuidpool. 
 

D het vriest 

C rood 

E de ijsbeer 

F de pinguïn 

A de koelkast 

B groen 

 

 

  

Antwoorden 51 Kou 51 



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

de  
damp 

het 
grondwater 

de 
shampoo 

de 
wasmachine 

de 
 gieter 

het 
zeewater 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
 
 
A. Ik ben water dat hard is en koud. 
B. Ik ben water dat een warm gas is. 
C. Ik ben water dat schoon is. 
D. Ik ben water dat zout is. 
E. Ik drijf op water. 
F. Ik trek vuil aan. 

C het drinkwater 

A het ijs 

E de olie 

B de damp 

F de zeep 

D het zeewater 

 

  

1 

2 

3 

4 

3. Zoek het goede nummer in het plaatje bij elke 
zin. 

4 Het water komt terug op aarde 

2 De waterdamp stijgt op. 

3 De damp koelt af. 

1 De zon maakt het zeewater warm. 

 

Antwoorden 52 Water 52 



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

de  
bellen 

het 
blaasinstrument 

de 
longen 

de 
vieze lucht 

de 
 wind 

de 
luchtdruk 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
 
A. Ik zit vol warme lucht. 
B. Dit doe je als je buiten adem bent. 
C. Hier gaat de zuurstof naar binnen. 
D. Hier laat je windjes van. 
E. Ik zit vast door luchtdruk. 
F. Door mij blaas je zeepsop. 
 

F de ring 

E de zuignap 

C de mond 

A de luchtballon 

D de uien 

B hijgen 

3. Zoek de 7 verschillen. 

  

Antwoorden 53 Lucht 53 



de  
leeuw 

de  
luipaard 

de 
wolf 

de 
ijsbeer 

de 
 bruine beer 

de  
tijger 

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 heb manen. 
B. Met mijn strepen ben ik moeilijk te zien. 
C. Ik neem mijn prooi mee de boom in. 
D. Ik leef in een roedel. 
E. Ik jaag op zeehonden. 
F. Ik eet ook vruchten? 
 

F de bruine beer 

C de luipaard  

D de wolf 

B de tijger 

A de leeuw 

E de ijsbeer 

  

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

Antwoorden 54 Roofdieren 54 



de  
kip 

de 
struisvogel 

de 
esdoorn 

de 
vlinder 

de 
 boemerang 

de 
duif 

55 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Ik zweef door de lucht. 
B. Ik fladder door de lucht. 
C. Ik duik naar mijn prooi uit de lucht. 
D. Mijn vleugels zijn roeispanen. 
E. Deze vorm hebben alle vleugels. 
F. Ik vind de weg naar mijn hok terug. 
G. Ik krijg later vleugels. 
H. Ik ben een vliegend zoogdier. 
 

D de pinguïn 

G de rups 

H de vleermuis 

B de mus 

A de ooievaar 

F de duif 

C de valk 

E bol 

 3. Zoek de 7 verschillen? 1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 
 

Antwoorden 55 Vleugels 55 



de  
kapper 

de 
snorharen 

de 
tondeuse 

de 
krullen 

het 
 scheermes 

het 
kroeshaar 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Ik heb geen haar. 
B. Ik ben een plant met haar. 
C. Wij zitten rond je ogen. 
D. Mijn haar beschermt tegen de zon. 
E. Wij zitten boven je ogen. 
F. Ik ben een soort kapsel. 
G. Ik zit onder de kin van een man. 
H. Mijn haar beschermt tegen de kou. 

H de ijsbeer 

C de wimpers 

F de suikerspin 

G de baard 

B de brandnetel 

E de wenkbrauwen 

A kaal 

D de kameel 

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

3. Ken jij deze kapperswoorden? 

10 de krulspelden 

8 de schaar 

6 de haardroger 

9 de borstel 

5 de kam 

12 de haarspeld 

11 de shampoo 

1 de scheerkwast 

4 de snor 

2 het scheermes 

3 de spiegel 

7 het scheerschuim 

11 12 10 9 

3 4 2 1 

 

7 8 6 5 
 

Antwoorden 56 Haar 56 



de  
pauk 

de 
trekharmonica 

de 
dirigent 

de 
harp 

de 
 strijker 

het 
orgel 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
 
A. Ik heb soms een strijkstok nodig. 
B. Ik leid het orkest. 
C. Ik ben een houten slaginstrument. 
D. Ik ben een houten blaasinstrument. 
E. Ik heb hamertjes en snaren. 
F. Ik heb een luchtkamer. 
G. Ik ben gemaakt van koper. 
H. Ik lijk op een gitaar. 

C de xylofoon 

F de doedelzak 

D de klarinet 

A de bas 

G de trompet 

B de dirigent 

H de banjo 

E de piano 

3. Ken jij deze muziekinstrumenten? 

4 de viool 

9 de gitaar 

12 de saxofoon 

6 het drumstel 

11 de tamboerijn 

10 de triangel 

1 de trompet 

5 de tuba 

7 de grote trom 

2 de klarinet 

3 de bekkens 

8 De banjo 

11 12 10 9 

3 4 2 1 

 

7 8 6 5 
 

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

Antwoorden 57 Wij maken muziek 57 



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

de  
trein 

het 
poortje 

het 
spoor 

het 
sein 

het 
 station 

het 
perron 

C de machinist 

D het perron 

G de Arend 

A de rails 

B de dwarsligger 

F de intercity 

E de conducteur 

H het sein 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Wij zijn staven van ijzer. 
B. Ik lig onder de spoorweg. 
C. Ik bestuur de trein. 
D. Hier wacht je op de trein. 
E. Ik controleer de kaartjes. 
F. Ik ben een sneltrein 
G. Ik was de eerste trein 
H. Ik ben een stoplicht. 

 3. Zoek de 5 verschillen? 

Antwoorden 58 Met de trein 58 



3. Wat is denk jij goed? Streep één woord weg. 
 
 

. . 

het 
stilleven 

de 
beeldhouwer 

de  
ballerina 

het 
palet 

de  
architect 

het 
portret 

F de choreograaf 

B het script 

D de componist 

E het museum  

A de beitel 

C de hiphop 

. . 

 

. 

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 gereedschap van de beeld-

houwer. 
B. Ik ben het verhaal voor een film. 
C. Ik ben een moderne dans. 
D. Ik schrijf de muziek van een lied. 
E. Ik ben een plek met veel kunst. 
F. Ik bedenk een dans. 
G. Ik word op de muur geplakt. 

. 

1. Ken jij deze kunstwoorden? Trek een lijn. 
 
 

abstract of landschap? abstract of portret? 

abstract of stilleven? 

kunst of geen kunst? 

kunst of geen kunst? brons of klei? 

Antwoorden 59 Kunst 59 



de  
cavia 

de  
parkiet 

het 
konijn 

de 
tamme rat 

de 
 goudvis 

de  
hond 

3. Zoek het woord bij het dier. 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 houd van planten in mijn bak. 
B. Geef mij maar een wortel. 
C. Ik doe een plas op mijn bak. 
D. Ik houd van speeltjes in mijn kooi. 
E. Ik verstop me in mijn kooi. 
F. Wanneer borstel je mij? 
 

B het konijn 

C de kat  

E de cavia 

A de goudvis 

D de parkiet 

F de hond 

 

 

 

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

Antwoorden 60 Huisdieren 60 

 
de krabpaal 

 
 

 
de hooibal 

  
 

 
de riem 

 
 

 
de vlieg 

 
 

 
de ren 

 
 

 
de zitstok 

 
 

 
de wc-rol 

 
 



het 
spinnenwiel 

de 
pottenbakker 

de 
spaak 

de 
katrol 

het 
 rad 

het 
tandwiel 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Ik maak draden van schapenwol. 
B. Ik werk samen met een ketting. 
C. Ik ben het vijfde wiel in een auto. 
D. Ik zit vast aan de wielas en help 

tegen hobbels. 
E. Ik gebruikte als eerste het wiel. 
F. Ik ben geen wiel, maar rol wel. 
G. Ik heb maar één wiel nodig. 
H. Ik zit aan een hijskraan. 
 

D De vering 

C Het stuurwiel 

B Het tandwiel 

E De pottenbakker 

A Het spinnenwiel 

H De katrol 

G De kruiwagen 

F De boomstam 

3. Zoek 15 verschillen. 1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 
 
 

Antwoorden 61 Wielen 61 



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

de  
slak 

de  
spin 

de  
anemoonvis 

het 
heremietkreeft 

de 
 vos 

de  
specht 

G de merel 

D de vos 

E de specht 

F de honingbij 

B de heremietkreeft 

C de slak 

A de spin 

H de anemoonvis 

 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Ik maak een val van draden. 
B. Ik woon in het huis van een ander. 
C. Ik neem mijn huis mee. 
D. Ik woon in mijn burcht. 
E. Ik hak mijn huis in een boomstam. 
F. Ik woon bij de imker. 
G. Ik vlecht een nest van takjes. 
H. Ik woon tussen plantdieren. 

 

Antwoorden 62 Hier woon ik 62 

3. Help jij de bij op weg naar huis?  
 
 



de  
zebra 

de  
navel 

de  
vlinder 

de 
leeuw 

de 
 oliebol 

het 
spruitje 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
 
A. Wij zijn de haren van de leeuw. 
B. Ik zit niet graag op een zebra. 
C. Ik ben een litteken. 
D. Ik werk als een vergrootglas. 
E. Ik fladder. 
F. Ik blijf lang goed. 
G. Ik smaak bitter 

B de vlieg 

D de waterdruppel 

E de oliebol 

A de manen 

C de navel 

E de vlinder 

F de witlof 

 

 

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

Antwoorden 63 Waarom 63 

3. Zoek de 6 verschillen. 
 
 



de  
pop 

de  
made 

de 
kakkerlak 

de 
oorworm 

de 
 wesp 

de  
libel 

B de sprinkhaan 

F de insecten 

H het lieveheersbeestje 

G de wesp 

C de vlinder 

A de mug 

D de made 

E de spin 

 

3. Zet een kruisje bij de insecten. Pas op larven 
zijn nog geen insecten. 
 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Ik leg mijn eitjes in het water. 
B. Ik kom niet uit een pop. 
C. Ik kom uit een pop. 
D. Ik kom uit het eitje van de vlieg. 
E. Ik heb acht poten 
F. Wij hebben 6 poten 
G. Ik heb een angel. 
H. Mijn plasje smaakt bitter. 
 

 

 

x 

x 

x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Antwoorden 64 Insecten 64 

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



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

de 
zuivel 

de  
worst 

de 
groente 

de 
aardappel 

het 
 menu 

de  
ober 

F de vegetariër 

C de pizza 

E het ijs 

A de groentesoep 

B de erwten 

D de ham 

H de boter 

G het spruitje 

Antwoorden 65 Eten 65 

 

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 ben een voorgerecht. 
B. Ik ben een deel van een plant. 
C. Ik ben een hoofdgerecht. 
D. Ik ben vlees. 
E. Ik ben een nagerecht. 
F. Ik eet geen vlees. 
G. Ik smaak bitter. 
H. Ik ben zuivel. 
 

 



1. Ken jij deze apen? Trek een lijn. 
 
 

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

. 

D de orang oetan 

B de gibbon 

A de chimpansee 

F de bonobo 

E de gorilla  

C de mens 

. 

. 

 

. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
A. Ik ben soms een ruziemaker. 
B. Ik zwaai snel van tak naar tak. 
C. Ik ben familie van mensapen. 
D. Ik gebruik een blad als paraplu. 
E. Ik ben een mannetje met een grijze 

rug. 
F. Ik heb roze lippen. 
 
 

. 

de gibbon de chimpansee de orang oetan de gorilla de bonobo 

 

? 

Antwoorden 66 Apen 66 



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

de 
surfer 

de  
garnaal 

de 
branding 

het 
vrachtschip 

het 
 booreiland 

de  
kust 

67 

 

3. Zoek 10 verschillen. 
 

D eb 

F de vissersboot 

A zout 

D het booreiland 

H het plastic 

B de Dode Zee 

C de branding 

E vloed 

 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het 
woord. 
 
 
A. Dit is de smaak van de zee. 
B. In deze zee blijf je vanzelf drijven. 
C. Ik ben schuimend water bij de kust. 
D. Een ander woord voor laag water. 
E. Een ander woord voor hoog water. 
F. Ik haal het eten uit de zee. 
G. Ik sta op vier poten in de zee. 
H. Dit maakt de zee vuil en vies. 

Antwoorden 67 De zee 67 



68 Antwoorden 68 Het hondenboek 68 









1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
Trek een lijn. 

 

3. Zoek de zeven verschillen. 

Wakker Dier 

de plofkip 

de vis 

de nerts 

Franciscus 

dierendag 

de aap 

A 

. 

. 

. 

. de kip 

. 

. Franciscus  . 

. . . 

. . de vis de aap de nerts 

2. Zoek het goede woord bij de zin. Zet 
de letter van de zin voor het woord. 
A. Dat vieren we elk jaar op 4 oktober. 

B. Deze man heeft iets met dierendag te 
maken.  

C. Ik word gebruikt voor het maken van 
een bontjas. 

D. Ik moet veel te snel groeien. 
E. Ik vind die haak niet fijn. 
F. Ik hoor niet in een kooi, maar in de 

vrije natuur. 
G. Wij zorgen ervoor dat kippen een goed 

leven hebben. 
 
 
 
 

 

. 

. 

. 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Antwoorden 72 Dierendag 72 







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

de  
slee 

de  
wanten 

de 
sjaal 

de 
winterkost 

de 
 sneeuwpop 

de  
muts 

3. Mieke wil met haar slee van de heuvel af. 
Zoek de goede weg naar de top. 
 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Het vriest. Ik sta onder nul. 
B. Ik begin op 21 December. 
C. Ik maak me dik en bol in de winter. 
D. Ik ga slapen in de winter. 
E. Ik blijf groen in de winter. 
F. Ik ben winterkost met aardappelen, 

uien en wortels. 
 

B de winter 

D de spar  

C de egel 

E de hutspot 

A de thermometer 

C de vogel 

 

Antwoorden 75 Winter  75 



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

de  
zebra 

de  
ruiter 

de 
hoef 

de 
koetsier 

het 
 hoefijzer 

de  
ezel 

3. Zoek de goede woorden bij elk plaatje.   
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 zit in de mond van het paard 
B. Met mij stuur je het paard. 
C. De ruiter steekt zijn voet in mij. 
D. Ik ben een mannetjespaard. 
E. Ik ben een vrouwtjespaard. 
F. Ik ben ben een paard voor 

kinderen . 
 

B de teugels 

D de hengst  

A het bit 

R de merrie 

C de stijgbeugel 

F de pony 

 

Antwoorden 76 Het paard  76 

de ridder 

de koning  

de boer 

de sint 

de indiaan 

de veedrijver 



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

de  
ster 

de  
parasol 

de 
baan 

de 
schaduw 

de 
 zonnecrème 

het 
zweet 

3. Zoek zes verschillen. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Ik maak een baan rond de zon. 
B. Ik ben een plek zonder zonlicht. 
C. Ik maak mijn eten zelf. 
D. Ik zorg dat alles leeft op aarde. 
E. Ik laat de huid afkoelen. 
F. Ik help tegen verbranden. 
 
 

F het t-shirt 

C de plant  

E het zweet 

A de aarde 

D de zon 

B de schaduw 

 

Antwoorden 77 De zon  77 



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

de  
krater 

de  
planeet 

de 
baan 

de 
volle maan 

de 
ruimtevaarder 

de  
kunstmaan 

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 draai in één jaar rond de zon. 
B. Ik draai rond de aarde. 
C. Ik zorg voor het licht van de maan. 
D. Ik bracht ruimtevaarders naar de 

maan. 
E. Ik groei tot een volle maan. 
F. Ik ben niet goed te zien, want mijn 

spiegel is donker. 

F de nieuwe maan 

D de raket  

E wassende maan 

A de aarde 

C de zon 

B de maan 

 

Antwoorden 78 De maan  78 



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

de  
pop 

de  
larf 

de 
dooier 

het 
kikkerdril 

het 
 zoogdier 

het 
insect 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Ik kom uit het eitje van de vlinder. 
B. Ik leg zachte eieren. De schaal lijkt 

van leer. 
C. Hierdoor gaat het eten van een 

zoogdier 
D. Ik maak een nest van draad. 
E. Ik krijg eerst achterpoten. 
F. Ik krijg een nieuwe jas als ik groei. 
 

F de sprinkhaan 

C de navelstreng  

D de spin 

A de rups 

E de kikker 

B de slang 

 

Antwoorden 79 Het ei  79 

 

3. Zoek 10 verschillen. 



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

de  
honingraat 

de  
werkster 

de 
imker 

de 
bijenkast 

de 
 honing 

de  
cellen 

3. De vier werksters zijn op zoek naar de koningin. 
Welke werkster heeft de goede ingang? 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Ik houd bijen in een bijenkast, 
B. Ik leg alle eitjes in het nest. 
C. Ik ben een mannetjesbij. 
D. Ik verzamel nectar en stuifmeel. 
E. Ik zit vol met honing of jongen. 
F. Ik kom uit het achterlijf van de bij. 
 
 

B de koningin 

D de werkster  

F de was 

A de imker 

E de raat 

C de dar 

 

Antwoorden 80 Bijen  80 

A B

C D 



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

de  
leesbril 

de  
zonnebril 

de 
opticien 

de 
duikbril 

de 
 lens 

de  
edelsteen 

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 bescherm tegen fel licht. 
B. Ik bescherm tegen zaagsel. 
C. Ik ben een edelsteen. 
D. Ik weet alles over ogen. 
E. Ik zit rond de brillenglazen. 
F. Ik heb een bolle vorm. 
 
 

B de veiligheidsbril  

F de lens  

E het montuur 

D de oogarts 

A de lasbril 

C de beril 

 

Antwoorden 81 Brillen  81 



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

de  
klok 

de  
zon 

de 
maand 

de 
maan 

de 
 zonnewijzer 

de  
slinger 

3. Pim komt niet op tijd op school. Hij verslaapt zich. 
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 tik en geef de tijd aan. 
B. Ik ben eens in de maand vol. 
C. Ik heb meestal 12 blaadjes.  
D. Ik geef op de klok de uren aan. 
E. Ik geef op de klok de minuten aan. 
F. Ik zwaai onder oude klokken heen 

en weer. 
G. Ik zit binnenin een klok. 
 

F de slinger 

A de klok  

C de kalender 

D de grote wijzer 

G het tandwiel 

B de maan 

E de kleine wijzer 

 

Antwoorden 82 Op tijd  82 



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

het 
toernooi 

het 
kasteel 

de 
poort 

de 
valkenier 

het 
 harnas 

de  
nar 

3. De ridder zoekt de weg naar het kasteel. 
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 ben de baas van het kasteel. 
B. Ik lig soms rond een kasteel. 
C. Op deze plek is iedereen veilig. 
D. Ik rijd op een paard. 
E. Ik ben een nar. 
F. Ik ben een woontoren. 
 
 

B de gracht 

D de ruiter  

F de donjon 

E de joker 

A de heer 

C het kasteel 

 

Antwoorden 83 Het kasteel  83 



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

de  
ruggengraat 

de  
ribben 

de 
schedel 

het 
gewricht 

het 
 dijbeen 

de  
hand 

3. Trek een lijn van het woord naar de goede plek 
aan het skelet. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Hierin vind je het kleinste botje. 
B. Wij beschermen longen en hart. 
C. Ik bescherm de hersenen. 
D. Ik ben een scharnier. 
E. Ik ben een ander woord voor skelet. 
F. Ik draag mijn skelet aan de buiten-

kant. 
 

C de schedel 

D de knie  

E het geraamte 

A het oor 

B de ribben 

F de krab 

 

Antwoorden 84 Allemaal botten  84 

de enkel 

de nek 

de pols 

het bekken 

de schouder 

het gebit 

de heup de elleboog  



. 

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
Trek een lijn. 

3. Zoek de goede woorden bij het plaatje. 
 
 

de eskimo 

de piramide 

de Eiffeltoren 

de Grote Muur 

de koala 

de toren van Pisa 

de buffel A 

. 

. 

. 

. het stokbrood 

. 

. de iglo . 

. . . 

. . de neushoorn sushi de boemerang 

. 

. 

de Eiffeltoren 

de toren van Pisa 

de safari 

de piramide 

het Vrijheidsbeeld 

. de panda 
. 

. 2. Lees de zinnen goed. Zoek het 
goede woord bij de zin. Zet de letter 
van de zin voor het woord. 
A. Ik ben één van “de Grote Vijf”. 

B. Ik ben van staal en sta in Parijs. 
C. Ik sta in de woestijn in Egypte.  
D. Ik sta een beetje scheef. 
E. Ik ben van steen en sta in China. 
F. Ik woon in Groenland. 
G. Ik ben een buideldier uit Australië. 
 
 
 

 

. 

. 

. 

. 

B 

C 

D 

G 

E 

F 

. 

Antwoorden 85 De wereld rond 85 



3. Deze ijsbeer is haar jongen kwijt. Help een handje 
en zoek de goede weg. 
 

 
 

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
Trek een lijn. 

 
 
 
 

de zeehond 

het hol 

het roofdier 

het luchtgat 

ijs 

de Noordpool 

86 

. 

. 

. het luchtgat 

. 

. de Noordpool . 

. . . 

. . de ijsbeer het ijs de zeehond 

2. Lees de zinnen goed. Zoek het goede 
woord bij de zin. Zet de letter van de zin 
voor het woord. 
 

A. In dit deel van de wereld is het altijd 
koud. 

B. Zo noem je een dier dat andere dieren 
opeet. 

C. Hier haalt een zeehond adem.  
D. Dit is bevroren water. 
E. Hier woont de ijsbeer met haar 

jongen. 
F. Dit dier past op voor de ijsbeer. 
G. Ik ben een soort wedstrijd voor rid-

 

. . . 

. 

. 

 

A 

? 

C 

B 

E 

D 

F 

Antwoorden 86 De ijsbeer 86 



3. Zoek de 7 verschillen 1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
Trek een lijn. 

 
 
 
 

de pinguin 

de ski’s 

het zout 

het ijs 

de olie 

de glijbaan 

87 

. 

. 

. de sjoelbak 

. 

. de glijbaan . 

. . . 

 . de ski de slee de schaats 

2. Lees de zinnen goed. Zoek het goede 
woord bij de zin. Zet de letter van de zin 
voor het woord. 
 

 
A. Met dit spul loopt alles gesmeerd. 
B. Op deze latten glijd je heel goed 
C. Ik glijd graag op mijn buik.  
D. Dit is bevroren water. 
E. Ik laat ijs en sneeuw smelten. 
F. Ik sta in de speeltuin 
 
 
 

 

. 
. 

. 
. 

 

A 

. slippen . 

. 

. 

B 

C 

D 

E 

F 

Antwoorden 87 Glijden 87 



Antwoorden 88  Vogels helpen 
 

De wereld rond 

 

 

. 

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
Trek een lijn. 

 
 

3. Zoek de goede namen bij het plaatje. 
 

 

de uil 

de worm 

de voerplek 

de zwaluw 

het wak 

de vogelopvang 

de eend A 

. 

. 

. 

. de doppinda 

. 

. de zaden . 

. . . 

. . de voerplank het klokhuis de vetbol 

. 

de spreeuw 

de reiger 

de merel 

het roodborstje 

de gans 

. de koolmees 

. 
. 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 watervogel. 

B. Ik ben een gat in het ijs. 
C. Hier breng je een zieke vogel heen.  
D. Ik eet in de winter gewoon muizen. 
E. Ik ben in de winter in een warm land. 
F. Ik ben de plaats waar het eten ligt. 
G. De merel trekt mij uit de grond. 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

. 

. 

. 
. 

. 

E 

D 

C 

B 

F 

G 

Werkblad 88 Help de vogels 88 



Antwoorden 89 Textiel 
 

Textiel 

 

. 

3. Maak 2 woorden aan het goede plaatje vast. 
Trek een lijn. 
 

 

de servet 

de handdoek 

het schaap 

textiel 

het vlas 

de zijderups 

de draad 

A 

. 

. 

. 

. textiel 

. 

. spinnen . 

. . . 

. . het garen breien weven 

. 

de stropdas 

katoen 

wol 

linnen 

de theedoek 

zijde 

. 
. 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 plant die linnen geeft. 

B. Ik ben alles wat geweven is van stof. 
C. Ik zorg voor wol.  
D. Ik maak een dunne draad. 
E. Ik ben gemaakt van katoen. 
F. Ik ben de andere naam voor garen. 
G. Ik ben gemaakt van linnen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

. 

. 
. 

. 

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
Trek een lijn. 

 

de spijkerbroek 

de trui 

. 
. 

 

B 

C 

E 

D 

F 

G 

Antwoorden 89 Textiel 89 



Antwoorden 90 Striphelden 
 

Striphelden 

 

 

. 

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
Trek een lijn. 

 
 

3. Maak 2 woorden aan het goede plaatje vast. 
Trek een lijn. 

 
 

Asterix 

Batman 

Spiderman 

Kuifje 

Bobby 

Superman 

Wiske 

A 

. 

. 

. 

. Obelix 

. 

. Suske . 

. . . 

. . de Daltons Zorro Kuifje 

. 

groene steen 

Jolly Jumper 

masker 

everzwijn 

Krypton 

vos 

. 
. 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 hondje van Kuifje 

B. Ik schrijf voor een krant. 
C. Ik kan door muren kijken.  
D. Ik drink van de toverdrank. 
E. Ik rijd in een zwarte auto. 
F. Ik plak vast aan de muur. 
G. Ik ben een beroemd meisje uit een 

strip. 
 
 
 
 
 
 

 

. 

. 

. 
. 

. 
toverdrank 

de Daltons 

. 
. 

 

. 

. 

Lucky Luke 

. 

B 

C 

D 

G 

F 

E 
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