
THEMA 7: 
LEVEN IN DE NATUUR



Welk woord ontbreekt?

Bonuspunt:   Geef ook het synoniem



Welk woord ontbreekt?



Welk woord ontbreekt?



In welke 2 groepen kan je de vogels onderverdelen?

• Zwemvliezen tussen de tenen

• Pikt zijn voedsel op het natte strand

• Hoge, fijne poten

• Lange snavel om in de bodem voedsel te zoeken

• Drijft op volle zee

Steltloper (1) of zwemvogel (2) ?



De paardenbloem

• Wat is speciaal aan de stengel?

• Waarom heeft het zaadje een parachuutje?

• De bladeren staan onderaan op de stengel. Ze vormen een ….

• De wortel is een ….



In welke laag hoort deze plant of dit dier?

1
2

3

4



De zeehond

• Tot welke klasse behoort de zeehond?

• Wat eet de zeehond graag?

• Wie zijn de grootste vijanden?



Planten op het strand en in de duinen
De plant moet bestand zijn tegen:

1)

2)

3)

4)

De plant is op twee manieren aangepast aan de biotoop waar hij leeft

1)

2)



Tot welke klasse behoort het dier?

1

2

3

4

5



Wie ben ik? (Tip: determinatietabel)
• Ik ben een steltloper. Mijn poten zijn knaloranje. Het uiteinde van mijn snavel is 

donker. 

• Ik ben een niet-geleed dier. Ik heb 8 poten.

• Ik heb geen inwendig geraamte. Ik heb geen gelede poten. Ik ben geen 

wormachtig  dier. Ik ben slijmerig.

• Ik heb geen naalden. Mijn blad is enkelvoudig. De bladeren staan 2 aan 2 

tegenover elkaar.

• Ik heb een huid met slijm. Ik adem met longen. Ik leef op het land en in het water.



Broeikaseffect

• Geef een oorzaak van het broeikaseffect.

Stoot dit CO2 uit? Noteer ‘ja’ of ‘nee’:

• Mijn broer rijdt met een brommer naar school.

• Op zee bevindt zich een olieboorplatform.

• Met de Chiro zitten we gezellig rond het kampvuur.





THEMA 7: 
LEVEN IN DE NATUUR



Welk woord ontbreekt?

Bonuspunt:   Geef ook het synoniem

laag



Welk woord ontbreekt?

nat



Welk woord ontbreekt?

vloed



In welke 2 groepen kan je de vogels onderverdelen?

• Zwemvliezen tussen de tenen   2 zwemvogel

• Pikt zijn voedsel op het natte strand  1 steltloper

• Hoge, fijne poten  1 steltloper

• Lange snavel om in de bodem voedsel te zoeken 
1 steltloper

• Drijft op volle zee  2 zwemvogel

Steltloper (1) of zwemvogel (2) ?



De paardenbloem

• Wat is speciaal aan de stengel? geen bladeren, hol, meestal 
pluizig

• Waarom heeft het zaadje een parachuutje? Zo blaast de wind 
het zaadje weg,

• De bladeren staan onderaan op de stengel. Ze vormen een 
wortelrozet

• De wortel is een penwortel



In welke laag hoort deze plant of dit dier?

1
2

3

41. Kruidlaag

2. Boomlaag

3. Kruidlaag

4. Struiklaag



De zeehond

• Tot welke klasse behoort de zeehond? zoogdieren

• Wat eet de zeehond graag? vis, inktvis, schaaldieren, 
garnalen

• Wie zijn de grootste vijanden? mens, haaien, orka’s



Planten op het strand en in de duinen
De plant moet bestand zijn tegen:

1) zout water

2) veel wind

3) grote temperatuurverschillen

4) zand dat wegspoelt

De plant is op twee manieren aangepast aan de biotoop waar hij leeft

1) Ze staan stevig met hun wortels in de grond.

2) Hun bladeren zijn bekleed met een wasachtig laagje.



Tot welke klasse behoort het dier?

1

2

3

4

5

1. Vogels
2. Zoogdieren
3. Reptielen
4. Zoogdier
5. salamander



Wie ben ik? (Tip: determinatietabel)
• Ik ben een steltloper. Mijn poten zijn knaloranje. Het uiteinde van mijn snavel is 

donker. tureluur

• Ik ben een niet-geleed dier. Ik heb 8 poten. spin

• Ik heb geen inwendig geraamte. Ik heb geen gelede poten. Ik ben geen 

wormachtig  dier. Ik ben slijmerig. holtedier

• Ik heb geen naalden. Mijn blad is enkelvoudig. De bladeren staan 2 aan 2 

tegenover elkaar. esdoorn

• Ik heb een huid met slijm. Ik adem met longen. Ik leef op het land en in het water.

amfibie



Broeikaseffect

• Geef een oorzaak van het broeikaseffect.

CO2, uitlaatgassen

Stoot dit CO2 uit? Noteer ‘ja’ of ‘nee’:

• Mijn broer rijdt met een brommer naar school. ja

• Op zee bevindt zich een olieboorplatform. ja

• Met de Chiro zitten we gezellig rond het kampvuur. ja




