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ELK DIERTJE ZIJN PLEZIERTJETHEMATOETS 

■ Beantwoord de vraag. 

Wat is een loep en waarvoor gebruikt men een loep vaak?

 

 

■ Verbind. 

■ Noteer het passende woord onder de foto’s.
■ Kies uit: bijziend – verziend.

 DE NATUUR ONDER DE LOEP      / 31

Wanneer je verziend bent, zie je dichtbij goed, maar ver weg niet.

Wanneer je bijziend bent, zie je ver goed, maar dichtbij niet.

Naam:                                                       Klasnummer:    

Klas:                         Datum:  
     / 25

  

Een loep is een bolle lens in een houder. Hij wordt vaak gebruikt om iets kleins te 

bestuderen. 

bijziend verziend
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■ Vul in.
■ Kies uit: zoogdier – vis – amfibie – reptiel – vogel – weekdier – krab – insect – spin – worm.

Ik leg mijn eitjes in het water en heb een gladde huid, ik ben een               . 

Ik heb scharen als poten. Ik ben een               .

Ik adem door kieuwen. Ik ben een               .
Ik heb zes poten en beweeg me voort door de lucht of op de grond. Ik ben 

een               .

Mijn lijf is gelachtig en ik ben bedekt met een schelp. Ik ben een               .

Ik baar levende jongen. Ik ben een               .

Ik ben warmbloedig en ben bedekt met veren. Ik ben een               .

Ik heb acht poten en maak vaak een web. Ik ben een               .

Ik ben bedekt met schubben en leg mijn eitjes op het land. Ik ben een               .

Ik ben gelachtig en mijn lichaam is bedekt met ringen. Ik ben een               . 

■ Waar of niet waar? Kruis aan.

waar niet waar

Darwin was een dokter.

In de tijd van Darwin dachten de meeste mensen dat God de dieren had 
gemaakt.

Darwin ontdekte dat veel dieren doorheen de tijd veranderden.

Er waren mensen die het moeilijk vonden om Darwins ontdekkingen te 
aanvaarden.

Dieren die het best zijn aangepast, kunnen beter overleven.

Nu veranderen dieren niet meer.

■ Kruis het juiste antwoord aan. 

Darwin ontdekte dat …
■ dieren en planten onmiddellijk na de oerknal ontstonden.
■ dieren en planten nooit veranderen.
■ dieren en planten zich aanpassen om te overleven.

 DIEREN IN SOORTEN      / 52

 DARWIN      / 43
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broeden

niet meer blind eerste vlucht

verenkleed volledig verlaten nest is 1 dag

Legende
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■ Lees de stappen in de ontwikkeling van de zwaluw.

Paring en ontwikkeling van het ei Broeden

De mannetjeszwaluw bevrucht het vrouwtje. Na de bevruchting legt de zwaluw drie tot zes 
eieren. Het mannetje en vrouwtje wisselen af bij 
het broeden. Het vrouwtje broedt het meest. 
Het broeden duurt veertien dagen.

Ogen open Verenkleed

Als de kuikens uit het ei komen, zijn ze naakt en 
blind. Na vijf dagen opent het jong zijn ogen al 
een beetje.

Veertien dagen na de geboorte is het verenkleed 
van de zwaluw volledig. Het bedekt dan het hele 
lichaam.

Eerste vlucht Vanaf nu alleen

Na twintig dagen is het tijd voor de eerste vlucht 
van het jong. Dat gaat moeizaam, maar het lukt.

Acht dagen na de eerste vlucht verlaat de 
zwaluw het nest en zijn ouders.

■ Duid de ontwikkeling van de zwaluw in de juiste kleur aan op de tijdband.

 DE ONTWIKKELING VAN EEN DIER       / 54

Onze wensen en de gevolgen voor de natuur gaan niet altijd samen …

Achter de kerk van het dorp ligt een groot stuk grond waar nu alleen bomen en struiken groeien. Veel 
dorpsbewoners gaan er wandelen. Maar omdat er een groot gebrek aan woningen voor ouderen is, 
gaat men op dat stuk grond 24 woningen zetten. Daarvoor moet ook een beekje verdwijnen.

■ Lees de uitleg bij de personages.
■ Noteer hun wensen.

 DE MENS BEDREIGT DE NATUUR      / 45
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Adri en Mit zijn al een dagje 
ouder en zoeken een kleine 
woning in het dorp.

Tine en Alex wonen pas in het 
dorp. Hun kinderen spelen elke 
dag op het stuk grond achter 
de kerk.

Claudia en Tom zijn de baas 
van de bouwfirma die de 
woningen zou mogen bouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Wat zie je op de foto? Leg uit. 

  

 

■ Hoe zeker ben jij over de betrouwbaarheid van een bron?
■ Vink het juiste vakje aan.

heel betrouwbaar niet echt betrouwbaar

een spreekbeurt op het internet

een brief van de directie

een roddel bij de bakker

een bericht dat in drie verschillende kranten staat

 EEN GOEDE BRON      / 26

bv. Ze willen graag een van 

de 24 woningen.

een ecoduct (een brug om dieren een drukke baan te laten kruisen)

bv. Ze zouden graag 

willen dat er niet wordt 

gebouwd.

Ze willen graag dat ze de 

woningen mogen bouwen.

X
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X

X
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■ Noteer vier manieren waarop dieren met elkaar communiceren.

1                        

2                        

3                        

4                        

■ Herken jij deze dieren? 
■ Noteer hun naam onder de foto.

   

 DIEREN PRATEN       / 27

 EXTRA VRAAG                             /     

Evaluatie vaardigheden Mijn mening Mening leerkracht

Dit gaat 
heel goed!

Ik kan dit. 
Hier moet 
ik nog wat 

op oefenen. 

Dit gaat 
heel goed!

Ik kan dit. 
Hier moet 
ik nog wat 

op oefenen. 

Ik kan samenwerken met anderen.

Ik wil nieuwe dingen ontdekken.

Aanvulling:

Hoe deed ik de toets?

Ik denk Leerkracht vindt

geluid

kleuren

trillingen

gebaren
geuren

komodovaraan bloedzuiger fregatvogel


