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3. Ken je de namen van deze bloemen?. Trek een lijn. 
 
 
 

 de meeldraad 

 de stamper 

 de bij 

 de vrucht 

A de bloem 

 det zaad 

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

A. Ik ben kleurig en ruik lekker. 
B. Ik zit vol met stuifmeel. 
C. Ik haal nectar uit de bloem.  
D. Het stuifmeel komt op mij terecht. 
E. Er zitten zaden in mij. 
F. Uit mij kan een nieuwe plant groeien. 
G. Ik ben een plant zonder bloem. 

 

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

 

de roos 

de klaproos 

de zonnebloem 

de tulp 

de 
stamper 

het 
blad 

de 
steel 

de  
meeldraad 

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

 
 

3. Zoek de 7 verschillen. 

 

 

. 
. 

de waterleiding  

de das  

het konijn A 

het riool  

de steenkool  

de metro  

de mol  

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 hol onder de grond. 
B. Ik woon in een burcht. 
C. Ik ben een buis voor vies water.  
D. Ik ben een buis voor schoon water 
E. Ik rijd door een tunnel onder de 

grond. 
F. Ik maak hopen in de tuin. 
G. Ik lig onder de grond. Ik brand goed. 
 
 
 
 
 

 

de 
kraan 

de 
worm 

de 
das 

de  
mijnwerker 

de 
 mol 
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3. Ken je de namen van deze uilen?. Trek een lijn. 
 
 
 

. 

de braakbal  

de steenuil  

de veren  

de muis  

het uilskuiken  

de oehoe A 

het botje  

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  grootste uil in Nederland. 
B. Ik zit vaak in een braakbal. 
C. Ik ben de kleinste uil in Nederland.  
D. De uil spuugt mij uit. 
E. Wij zorgen ervoor dat de uil stil vliegt. 
F. Ik word door uilen opgegeten. 
G. Ik ben een beetje dom. 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

de steenuil 

de kerkuil 

de bosuil 

de ransuil 

. 
. 

. 
. 

de  
oehoe 

het 
nest 

de 
das 

de  
pluim 

de 
 braakbal 

de 
klauw 
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3. Je hebt nodig potlood. 
Ze een kruisje bij alle dingen die je ruikt.  
Zet een rondje bij alle dingen die je hoort. 
 
 

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

A. Ik ben je neus. Met mij kun je….... 
B. Ik ben je tong. Met mij kun je….... 
C. Ik ben je hand. Met mij kun je….... 
D. Ik ben je oor. Met mij kun je….... 
E. Ik ben je oog. Met mij kun je….... 
F. Zo noem je ogen, oren, neus, huid, en 

tong bij elkaar. 
 
 
 
 
 
 

 

de  
neus 

het 
oor 

het 
oog 

de  
hand 

de 
 tong 

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

 
 

 zien 

 horen 

 proeven 

 voelen 

 de zintuigen 

A ruiken 

Werkblad 94 Zintuigen 94 



 

3. Zoek alle dingen die iets met stroom te 
maken hebben. Teken er maar een snoer aan. 

 
 

. 
. 

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

 
A. Je ziet mij als het onweert. 
B. Ik ga door een kabel naar het huis. 
C. In mij past een stekker. 
D. Samen met koperdraad maak ik 

stroom. 
E. Gebruik mij nooit samen met 

stroom. 
F. Ik doe niets zonder stroom. 
 
 
 
 

 

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

 
 

 

 

de  
stoom 

de 
lamp 

de  
dynamo 

de  
stekker 

de 
 bliksem 

 de stroom 

 water 

 de magneet 

 de koelkast 

 het stopcontact 

A de bliksem 

Werkblad 95 Stroom 95 



 

3. Help de smurf!  
Zoek de goede weg naar zijn paddenstoel. 

 

. 

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

 
A. Hier houden alle schimmels van. 
B. In dit jaargetijde zie je veel padden

-stoelen. 
C. Dit is het eten van schimmel. 
D. Dit zijn de “zaadjes” van de padden

-stoel. 
E. Deze schimmel zit in brood. 
F. Ik heb een rode hoed met witte 

stippen. 

 de sporen 

 het afval 

 de gist 

 de herfst 

 de vliegenzwam 

A vocht 

 

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

 
 

 

de  
zwam 

de 
hoed 

de  
schimmel 

de  
sporen 

de 
 steel 

Werkblad 96 Schimmels en paddenstoelen 96 



 

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 waterdamp hoog in de lucht. 
B. Door mij kun je niet meer goed zien 
C. Als het regent steek je mij op. 
D. Ik ben neerslag en maak dingen kapot. 
E. Ik verander water in damp. 
F. Ik val uit de wolk. Ik ben piepklein en 

val zachtjes naar beneden. 
 
 

 

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

 
 

 

 

de  
wolk 

de  
regen 

de  
paraplu 

de  
sneeuw 

de 
 damp 

 de mist 

 de motregen 

A de wolk 

 de zon 

 de paraplu 

 de hagel 

Werkblad 97 Regen 97 



 

3. Goed of slecht voor je gebit? Zet een kruis 
door al het eten dat zorgt voor gaatjes. 

 

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

A. Zo noem je alle tanden en kiezen bij 
elkaar. 

B. Hier ga je elk half jaar naar toe 
C. Een draadje om je gebit schoon te 

maken. 
D. De naam van je eerste gebit. 
E. Zo houd je je gebit schoon. 
F. Je tanden en kiezen gaan los zitten, 

maar er komen nieuwe voor in de 
plaats. 

 

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

 
 

 

 

de  
tand 

de  
kies 

de  
tandarts 

de  
floss 

het 
 gebit 

 de floss 

 het melkgebit 

 wisselen 

 poetsen 

 de tandarts 

A het gebit 

Werkblad 98 Tanden en kiezen 98 



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

 
 

3. Wat is gezond? Wat is ongezond. Trek een lijn naar 
de goede woorden. 
 
 

 

Maakt je niet dik. Maakt je dik. 

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

 
A. Ik ben mierzoet. 
B. Ik ben een wortel met veel suiker. 
C. Ik ben een stengel met veel suiker.  
D. Ik ben een saus vol suiker. 
E. Ik krijg gaatjes van suiker. 
F. Ik zit als extra eten aan je lijf. 
G. Dit doe je als je te zwaar bent. 
 
 
 
 
 

 

de  
suikerbiet 

de  
tandarts 

het 
ijsje 

het 
suikerriet 

het 
 fruit 

 de ketchup 

 afvallen 

 de suikerbiet 

 het gebit 

 het suikerriet 

 het vet 

A de suiker 

Werkblad 99 Suiker 99 



3. Zoek de 7 verschillen. 
 
 
 

. 
. 

 

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
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. Wij zijn kruipdieren met schubben. 
B. Ik ben een slang zonder gif. 
C. Ik ben een reptiel en loop langzaam.  
D. Ik help de slang bij het ruiken. 
E. Ik word gebruikt als medicijn. 
F. Ik ben een ander woord voor “laten 

stikken”. 
G. Hier word ik lekker warm van. 
 
 
 
 

de  
giftanden 

vervellen kronkelen de 
schubben 

de 
 schildpad 

 de schildpad 

A de reptielen 

 het slangengif 

 wurgen 

 de zon 

 de python 

 de tong 

Werkblad 100 Slangen 100



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

de  
zeep 

de  
shampoo 

de 
spons 

de 
ziekmakers 

de 
 wasmachine 

de  
bellen 

3. De badkamer is erg schoon.   
Zie je 7 verschillen? 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Dat doe ik na een bezoek aan de 

wc. 
B. Ik zit altijd in zeep. 
C. Ik maak haren schoon. 
D. Ik maak kleren schoon. 
E. Ik word schoon bij het afwassen. 
F. Dit spoelt weg van je huid onder 

de douche. 

 de shampoo 

 het zweet  

 het waspoeder 

 het vet 

 het bestek 

 Handen wassen 

 

Werkblad 101 Schoon 101 



.  

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
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. Hier hangt het werk van een schil-

der. 
B. Hier kun je heel veel proefjes doen. 
C. Hier maak je een reis door het 

lichaam van de mens. 
D. Hier kun je een school van vroeger 

bezoeken. 
E. Hier leer je over het leven in de tijd 

van de ridders. 
 
 
 
 

3. De meester zoekt de weg naar het museum. Help 
jij even met zoeken 
 

 

 

de  
locomotief 

het 
museum 

het 
kasteel 

het 
masker 

het 
 schilderij 

 het  
Muiderslot 

 het  
watermuseum 

 Van 
 Goghmuseum 

 Corpus 

 Open  
luchtmuseum 

Werkblad 102 Het museum 102 



3. Zoek de 7 verschillen. 
 
 
 

.  

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
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 ben al zeventig jaar. 
B. Ik ben net geboren. 
C. Ik zorg nu helemaal voor mezelf.  
D. Ik wil niet meer dat mijn ouders alles 

voor me regelen. 
E. Ik brabbel en kruip. 
F. Ik ga voor het eerst naar school. 
G. Ik lees mijn eerste boekjes. 
 
 
 
 

de  
kleuter 

de 
baby 

de 
peuter 

de 
volwassene 

de 
 bejaarde 

 de volwassene 

 de kleuter 

 de peuter 

 de baby 

 de puber 

A de bejaarde 

 het kind 

Werkblad 103 Groeien 103 



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

 
A. Ik wijs de weg met een dansje. 
B. Ik eet wel eens een steen. 
C. Ik bewaar mijn jongen in mijn bek.  
D. Ik kijk goed rond of er niemand kijkt. 
E. Ik eet eerst een klein beetje. 
F. Ik bouw geen nest voor mijn jong. 
G. Ik pas op voor de venus-vliegen-vanger. 
 

 

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

 
 

3. Bij elk plaatje horen twee zinnen. Trek een lijn. 
 
 

 

Ik bezoek bloemen. 

Ik eet afval. 

Soms eet ik klei. 

Ik voel met mijn haren. 

Ik lok insecten in de val. 

Ik rol mijn eten naar huis. 

Ik leg mijn eitjes in de poep. 

Ik zoek nectar. 

de  
mestkever 

de 
rat 

de 
eekhoorn 

de 
krokodil 

de 
 kikker 

 de krokodil 

 de rat 

 de eekhoorn 

 de koekoek 

 de bekbroeder 

 het insect 

A de bij 

Werkblad 104 Raar, maar waar! 104 



3. Henk zoekt de weg naar de Eiffeltoren. Help hem 
een handje, 

 

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
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 ben een scheve toren in Italië. 
B. Ik ben een toren uit een verhaal. 
C. Ik ben een toren met een restaurant.  
D. Ik ben een toren die licht geeft. 
E. Ik ben een toren in Parijs. 
F. Ik ben een toren en zoek naar olie . 
G. Ik sta in het bos. Je er een goed 

uitzicht over het bos. 
 
 

 

de  
vuurtoren 

de 
kerk 

het 
kasteel 

de 
watertoren 

de 
 verkeerstoren 

 de Eiffeltoren 

 de Euromast 

 de brandtoren 

 de vuurtoren 

 de boortoren 

 de toren van 
Babel 

A de toren van 
Pisa 

Werkblad 105 Torens 105 



3. Zoek 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 het eitje van een hoofdluis. 
B. Ik kruip van jas naar jas. 
C. Ik ben dol op honden en katten.  
D. Ik heb tentakels die prikken. 
E. Ik ben een prikkende plant. 
F. Ik zoem en zorg voor een bult . 
G. Ik zit in een bloem. Ik zorg voor hooi-

koorts. 
 
 

 

de  
mug 

de 
vlo 

de 
kwal 

de 
hoofdluis 

de 
 brandnetel 

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

 
 

 de hoofdluis 

 de mug 

 de brandnetel 

A de neet 

 het stuifmeel 

 de kwal 

 de vlo 

Werkblad 106 Jeuk 106 



1. Ken je de naam van de bloemen. Trek een lijn. 
 

3. Zoek de zeven verschillen. 

de  
hyacint 

de 
narcis 

de 
tulp 

de 
krokus 

het 
 sneeuwklokje 

 de tulp 

 de pad 

 de zon 

 de koe 

A het kikkervisje 

 het blaadje 

 de zwaluw 

2. Lees de zinnen goed. Zoek het goede 
woord bij de zin. Zet de letter van de zin 
voor het woord. 
 
A. Ik krijg eerst achterpoten. 
B. Ik groei uit een bol. 
C. Ik groei uit een knop.  
D. Ik houd teen winterslaap. 
E. Ik eet vers gras in de wei. 
F. Ik kom weer terug in de lente . 
G. Mij zie je in de lente weer langer. 
 
 
 

Werkblad 107 Lente 107 



1. Ken je deze huidwoorden. 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. Kleine, bruine vlekjes op een huid. 
B. Ons zie je vooral op oude huid. 
C. Ik bescherm de huid tegen de zon.  
D. Dit gebeurt er met een verbrande huid. 
E. Ik ben een dikke laag huid. 
F. Ik ben dode huid . 
G. Op deze plek is de huid heel gevoelig. 
 
 

 

3. Zoek de zeven verschillen 

het 
litteken 

de 
blaar 

 
voelen 

 
zweten 

de 
 vingerafdruk 

A de sproeten 

 het stof 

 de zonnebrand 

 het eelt 

 de rimpels 

 vervellen 

 de vingertop 

Werkblad 108 Huid 108 



1. Ken je deze ruimtewoorden. 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 breng de astronaut de ruimte in. 
B. Ik ben een ster dicht bij de aarde. 
C. Ik draai in een baan om de aarde.  
D. Ik ben een rode planeet. 
E. Op deze planeet woon jij. 
F. Ik ben de grootste planeet . 
G. Ik laat je de sterren beter zien. 
 
 

 

3. Zoek de zeven verschillen 

 Jupiter 

 de zon 

 Mars 

 de aarde 

A de raket 

 de maan 

 de telescoop 

de 
ster 

de 
astronaut 

de 
raket 

de 
planeet 

de 
 telescoop 

Werkblad 109 De ruimte in 109 



 

3. Jos is zijn schaduw kwijt. Help jij hem zoeken. 

2. Knip je eigen schaduw uit. 
Dit heb je nodig: 
 Iemand die je helpt. 
 Een felle lamp 
 Een groot stuk wit + zwart papier + plakband 
 lijm 
Dit moet je doen: 
 Plak het witte vel en zwarte vel papier op elkaar. 
 Laat de felle lamp op een muur schijnen. 
 Zet een stoel neer. Ga er op zitten. Pas op één 

van je oren wijst naar de lamp. 
 Je ziet op de wand je gezicht van de zijkant. 
 Plak met plakband het papier op de wand. Witte 

kant voor. 
 De helper ziet je schaduw op het papier. Jij zit 

stil en kijkt recht vooruit. 
 De helper trekt een lijn langs de schaduw. 
 Knip het hoofd uit langs de lijn. 
 Draai de zwarte kant voor.  
 Je hebt nu je de schaduw van je 

gezicht vast. 
 
 
 
 
 
 

1. Nog meer schaduw met je handen. 

Werkblad 110 Licht en schaduw 110 



1. Ken je deze papierwoorden. 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 ben papier met letters. 
B. Ik zit om pakjes. 
C. Ik zit op een rol.  
D. Ik ben een soort pap van hout of pa-

pier. 
E. Ik word later weer nieuw papier. 
F. Ik werd gemaakt van het vel van een 

dier. 
G. Ik werd vroeger gebruikt om papier 

te maken. 
 

 

3. Kijk goed naar het inpakpapier. Zie je 7 verschillen. 

de 
krant 

 
origami 

 
papyrus 

de 
keukenrol 

het 
 bankbiljet 

 het wc-papier 

 de pulp 

 het inpakpapier 

A de krant 

 het perkament 

 de oude kleren 

 het oudpapier 

Werkblad 111 Papier 111 



1. Ken je deze slootwoorden. 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 voel me thuis in water en op land. 
B. Ik ben een roofvis in de sloot. 
C. Ik hang soms stil in de lucht.  
D. Ik schep met mijn snavel door het wa-

ter. 
E. Ik ben piepklein en drijf op het water. 
F. Ik leg eitjes in een mossel . 
G. Ik ben een klein kevertje. 
 

 

3. Trek een lijn naar het goede woord. 

de schaatsenrijder 

de waterspin 

het kroos 

het stekelbaarsje 

de ruggezwemmer 

het 
riet 

de 
lisdodde 

de 
reiger 

de 
meerkoet 

de 
 waterlelie 

 de libel 

 de snoek 

 de bittervoorn 

 het kroos 

 de schrijvertje 

A de kikker 

 de lepelaar 

Werkblad 112 De sloot 112 



 

3. Waarom gaan deze dieren op reis?. Trek een lijn 
naar het goede vak. 
 

 
 

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

A. Ik reis in een kudde. 
B. Ik eet heel veel krill. 
C. Ik verander van kleur.  
D. Ik reis in een school. 
E. Ik reis in de vorm van de letter V. 
F. Ik ben een reizende vlinder. 
G. Ik leg mijn eieren op het strand. 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

Ik reis op zoek 
naar een plek om 
eieren te leggen. 

Ik reis op zoek 
naar eten. 

de 
zwaluw 

de 
gnoe 

de 
gans 

de 
sprinkhaan 

de 
 pad 

 de bultrug 

 de sprinkhaan 

 de monarch 

 de zeeschildpad 

 de zalm 

A de zebra 

 de gans 

 

Werkblad 113 Dieren op reis 113 

 



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 in de zee 
B. Ik ben een platvis. 
C. Ik ben klein en voedsel voor di-

eren.  
D. Ik ben een zoogdier in de zee. 
E. Ik ben een schaaldier. 
F. Ik ben de schelp van de zeekat. 
G. Ik laat de vis ademen. 
 

 

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

 
 

3. Maak 2 plaatjes aan het goede woord vast. 
Trek een lijn. 

 
 

zoogdieren 

stekelhuidigen 

schaaldieren 

 

weekdieren 

vissen 

 

de 
kwal 

de 
mossel 

de 
kreeft 

de 
alikruik 

de 
 schol 

 de schol 

 het zeeschuim 

 het plankton 

 de garnaal 

A het zeewier 

 de dwergvinvis 

 de kieuw 

Werkblad 114 Leven onder water 114 



3. Wat heb je nodig om een goede tuin voor vogels te 
maken. Zet een kruisje voor het goede woord. 

.  

1. Kun je de goede namen bij de plaatjes vinden? 
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. Veel vogels vinden ons lekker. 
B. Mij zie je vooral in de winter in de tuin. 
C. Ik jaag graag op vogels in de tuin.  
D. Ik zoek in de avond in een grote 

zwerm een plek voor de nacht. 
E. Ik sla een slak kapot op een steen. 
F. Ik woon graag bij mensen. 
G. Ik woon graag in een nestkastje. 
 
 
 
 
 

 

de 
stadsduif 

de 
mus 

de 
kraai 

de 
boomklever 

de 
 ekster 

 de koolmees 

 de roodborst 

 de spreeuw 

 de stadsduif 

 de lijster 

A insecten 

 de kat 

Werkblad 115 Vogels in de tuin 115 

 Struiken  

 Een nestkastje 

 Een kat 

 Veel lawaai 

 Een voerplank 

 Zaad 

 Broodkruimels 

 Niet teveel planten 

 Veel bloemen 

 Een waterbak 

 Een kat met een bel 

 Een haag 

 Bomen 

 Een nette tuin 

 Veel blad op de grond 

 Een boom 

 Een nestkastje 



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

de  
cavia 

de  
hamster 

de 
siesel 

het 
stekelvarken 

de 
 capibara 

de  
bever 

3. Zoek de 6 verschillen. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
 
A. Ik bouw een burcht in het water. 
B. Ik ben het grootste knaagdier. 
C. Ik vind eten in de buurt van mensen. 
D. Er zijn mensen die mij opeten. 
E. Ik ben een eekhoorn. 
F. Ik woon in de buurt van afval. 
 

 de huismuis 

 de cavia  

 de capibara 

 de bever 

 de bruine rat 

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

de  
tas 

de  
tuinstoel 

het 
afval 

de 
bloempotten 

het 
 speelgoed 

de  
PET-fles 

117 

3. Welke zinnen zijn waar?  
Zet er een kruisje voor. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
A. Ik ben nodig om plastic te maken. 
B. Ik beteken vorm. 
C. Wij worden gesmolten in een mal. 
D. Mij vind je in kousen en tenten. 
E. Ik vind plastic niet fijn. 
F. Mij kun je best missen. 
 
 

 plastiek 

 nylon 

 de meeuw 

 de olie 

 de korrels 

 het plastic rietje 

 

 Plastic is heel sterk. 1. 

 Plastic verdwijnt in de natuur. 2. 

 Teflon zit in een koekenpan. 3. 

 Veel plastic wordt gemaakt van korrels. 4. 

 Plastic is heel duur. 5. 

 Plastic is licht. 6. 

 7. Plastic kun je opnieuw gebruiken. 

 8. Plastic in zee is niet erg. 

 9. Een mal is een soort vorm. 

 10. Gebruik minder plastic. 
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1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 
 

de  
plak 

de  
marktbel 

de 
rookworst 

de 
bakermat 

de 
 slaapmuts 

de  
trekschuit 

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 bed met deuren. 
B. Op mij kun je schrijven. 
C. Ik ben gedroogd eten. 
D. Ik droeg heel vroeger een jurk. 
E. Ik ben een achternaam van vroeger. 
F. Met mij maak je een portret. 
 
 

 de krent 

 de lei  

 de jongen 

 de bedstee 

 Karelszoon 

 de camera 

  



Werkblad 119 De dierentuin 119 

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

de  
kooi 

de  
verzorger 

de 
safari 

de 
dierenarts 

de 
 dierentuin 

de  
bezoekers 

3. Zoek 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 ander woord voor dierentuin. 
B. Hier zaten heel vroeger dieren in 
C. Ik maakte de eerste dierentuin. 
D. Ik ben een dierentuin in Amsterdam. 
E. Ik maak de verblijven schoon. 
F. Ik ben een lange reis? 
 

 de safari 

 de verzorger  

 de kooien 

 de koning 

 de zoo 

 Artis 

 

 

 



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

de  
sokpop 

het 
speelgoed 

de 
matroesjka 

de 
poppenkast 

de 
 wajang 

de 
buikspreker 

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 pop aan touwtjes. 
B. Ik ben een holle pop van hout. 
C. Ik ben breekbaar 
D. Ik werk in een fel licht. 
E. Ik ben een moderne, zachte pop. 
F. Ik ben beroemd. 
 
 

 Pinokkio 

 de wajang 

 de matroesjka 

 de baby 

 de marionet 

 het porselein 

 3. Zoek de 7 verschillen.  
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de  
hefboom 

de 
windkracht 

de 
remkracht 

de 
spierkracht 

de 
 magneet 

de 
veerkracht 

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 balpen. 
B. Ik zorg voor veel weerstand. 
C. Ik doe mijn rits omhoog. 
D. Ik zet een boek op de plank. 
E. Ik ben een hefboom. 
F. Ik zorg voor stroom. 
 
 

 de dikke band 

 de duwkracht 

 de waterkracht 

 de nijptang 

 de trekkracht 

 de springveer 

 

 

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

3. Zet de goede letter onder het plaatje. Kies uit: 
duwkracht (A), trekkracht (B), veerkracht 
(C), spierkracht (D), windkracht (E), 
waterkracht (F), hefkracht (G) en luchtweerstand 
(H) 
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1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 

de  
heide 

de  
woestijn 

de 
polder 

de 
bergen 

de 
 duinen 

het 
bos 

3. Zoek 12 verschillen? 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Dit landschap is door de mens 

gemaakt. 
B. Dit dier vind je in de woestijn. 
C. Dit landschap was eerst bos. 
D. Bij dit landschap helpen de zee en 

de zon en de wind.. 
E. Ik begin altijd in het gebergte. 
F. Mij vind je in de polder. 

 de heide 

 de duinen  

 de rivier 

 de polder 

 de sloot 

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

de  
klauw 

de  
snavel 

de 
prooi 

de 
visarend 

de 
torenvalk 

de  
slechtvalk 

3. Help de roofvogel zijn prooi te vinden. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Zo noem je het stil in de lucht 

hangen van een roofvogel. 
B. Ik jaag niet. Ik eet een dood dier. 
C. Ik jaag in de nacht. 
D. Ik ben de kleinste roofvogel. 
E. Ik ben de koning van de roofvogels. 
F. Ik jaag laag boven de grond. 
 

 de gier 

 bidden 

 het smelleken 

 de kiekendief 

 de uil 

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

de  
pestkop 

een 
compliment 

. 
delen 

de 
vrienden 

de 
 vriendinnen 

het 
geheim 

3. Twee vrienden. Zie je 7 verschillen? 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. “Wat schrijf jij mooi” 
B. Dat heb je als je huisdier dood is. 
C. Dit is een soort gedichtje. 
D. Waar Ank is, zie je Mieke ook. 
E. Dat delen vrienden vaak. 
F. Frank speelt altijd met David. 
 
 

 een geheim 

 het complimentje  

 het elfje 

 het verdriet 

 de vriendinnen 

 de vrienden 
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JIJ BENT DE LIEFSTE 



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

de  
juf 

de  
zuster 

de 
monteur 

de 
huisvrouw 

de 
 verhuizer 

de  
metselaar 

3. Zoek het goede woord bij elk beroep. 
Zet de goede letter voor het woord. 

2. Lees de zinnen goed.  
Zoek het goede woord bij de zin.  
Zet de letter van de zin voor het woord. 
 
 
 
A. Ik maak zieke beesten beter. 
B. Ik doe aan ballet. 
C. Ik serveer het eten. 
D. Ik maak de waterleiding. 
E. Ik werk aan een lopende band. 
F. Ik begin met een leeg doek. 
 
 

 de loodgieter 

 de kassa-juf  

 de danseres 

 de ober 

 de kunstenaar 

 de dierenarts 
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De dokter De ober 

De kok 

De piloot 

De soldaat De ruimtevaarder 

 het zout 

 het medicijn 

 het restaurant 

 het geweer 

 de raket 

 de cockpit 

A B C 

D E F 



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

de  
kudde 

de  
herder 

de 
wol 

de 
schaapskooi 

de 
 hoef 

de  
ooi 

3. Zoek 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 mannetjesschaap. 
B. Ik ben het jong van een schaap. 
C. Zo noem je een groep schapen. 
D. Hier grazen schapen vaak. 
E. Ik help de herder. 
F. Mij zie je het meest in de wei. 
 
 

 de hond 

 de texelaar  

 het lam 

 de hei 

 de ram 

 de kudde 
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