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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 
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A 

B 

C 

D 

E 

F 
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Antwoorden 105 Torens 105 
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3. Zoek 7 verschillen. 
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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. 

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. 
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1. Ken je deze slootwoorden. Trek een lijn. 
 

de lisdodde de meerkoet de reiger de waterlelie 

. 

. 

. 

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. 

. 

. 

het riet 

de schaatsenrijder 

de waterspin 

het kroos 

het stekelbaarsje 

de ruggezwemmer 

 C de libel 

 B de snoek 

 F de bittervoorn 

 E het kroos 

 G de schrijvertje 

A de kikker 

 D de lepelaar 
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Antwoorden 115 Vogels in de tuin 115 

X Struiken  

X Een nestkastje 

 Een kat 

 Veel lawaai 

X Een voerplank 

X Zaad 

X Broodkruimels 

 Niet teveel planten 

X Veel bloemen 

X Een waterbak 

 Een kat met een bel 

X Een haag 

X Bomen 

 Een nette tuin 

X Veel blad op de grond 

X Een boom 

X 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. 
 

C de huismuis 

D de cavia  

B de capibara 

A de bever 

F de bruine rat 

E 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 

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. 
 
 

B plastiek 

D nylon 

E de meeuw 

A de olie 

C de korrels 

F het plastic rietje 

 

X Plastic is heel sterk. 1. 

 Plastic verdwijnt in de natuur. 2. 

X Teflon zit in een koekenpan. 3. 

X Veel plastic wordt gemaakt van korrels. 4. 

 Plastic is heel duur. 5. 

X Plastic is licht. 6. 

X 7. Plastic kun je opnieuw gebruiken. 

 8. Plastic in zee is niet erg. 

X 9. Een mal is een soort vorm. 

X 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. 
 
 

C de krent 

B de lei  

D de jongen 

A de bedstee 

E Karelszoon 

F de camera 
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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? 
 

F de safari 

E de verzorger  

B de kooien 

C de koning 

A de zoo 

D Artis 

 

 

 



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. 
 
 

F Pinokkio  

D de wajang 

B de matroesjka 

E de babypop 

A de marionet 

C het porselein 

 3. Zoek de 7 verschillen.  

 

Antwoorden 120 Poppen 120 

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

C de heide 

D de duinen  

E de rivier 

A de polder 

F de sloot 

B de dromedaris 

 

Antwoorden 125 Landschap  125 

 

 



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

de  
klauw 

de  
snavel 

de 
prooi 

de 
visarend 

de 
torenval

k 

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. 
 

B de gier 

A bidden 

D het smelleken 

F de kiekendief 

C de uil 

E 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. 
 
 

E een geheim 

A het complimentje  

C het elfje 

B het verdriet 

D de vriendinnen 

F 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 ervoor. 

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. 
 

D de loodgieter 

E de kassa-juf  

B de danseres 

C de ober 

F de kunstenaar 

A de dierenarts 
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De dokter De ober 

De kok 

De piloot 

De soldaat De ruimtevaarder 

F het zout 

A het medicijn 

C het restaurant 

E het geweer 

D de raket 

B 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. 
 
 

E de hond 

F de texelaar  

B het lam 

D de hei 

A de ram 

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

het 
rijdier 

de  
herdershond 

het 
lastdier 

de 
jachthond 

het 
trekdier 

het 
waakdier 

3. Zoek 15 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 deuren open. 
B. Ik ben een groot rijdier. 
C. Ik trek een slee. 
D. Ik heb een goede neus. 
E. Ik pas op een kudde schapen. 
F. Ik jaag het konijn uit zijn hol. 
 
 
 

B de olifant 

C het rendier  

D het varken 

F de aardhond 

E de lama 

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

de  
pauw 

het 
pijlgifkikker 

de 
bijeneter 

de 
mandril 

de 
goudwesp 

de 
kameleon 

3. Zoek 10 verschillen. 

B de kameleon 

F de toekan  

D de pauwspin 

A de bijeneter 

C de mandarijnvis 

E de mandarijneend 

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 hol in de oever. 
B. Mijn tong is erg lang. 
C. Mijn huid is slijmerig. 
D. Mijn vrouwtje eet mij soms op. 
E. Ik ben een watervogel. 
F. Mijn snavel is erg groot. 
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1. Zoek de goede woorden bij het plaatje. Trek een lijn. 
 

de  
witlof 

het 
speeksel 

de 
vuurploeg 

de 
pelikaan 

de 
bultrug 

de 
klaproos 

3. Zoek de zeven verschillen. 

C de bekerplant 

F de hulst  

B de bamboeplant 

A de ui 

E de groene plant 

D de paardenbloem 

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 bol van een plant. 
B. Ik groei heel erg snel. 
C. Ik vang insecten. 
D. Mijn sap helpt tegen wratten. 
E. Ik maak zuurstof. 
F. Mijn blad heeft scherpe stekels. 
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