
Voorbereiding
Teken op het schoolplein:
• een middenlijn die het plein in twee delen verdeelt;
• een grote letter A aan de ene kant van het plein en een 

grote letter B aan de andere kant.

In plaats van op het schoolplein kun je dit ook in de 
gymzaal spelen. Wijs dan een middenlijn aan en plak  
met tape de letters A en B op de grond.

Zo speel je het
• Lees een vraag en de twee antwoorden voor (zie de 

vragen voor groep 5 t/m 8 op de volgende bladen).
• Tel af: 3, 2, 1 ... GO! 
• De leerlingen rennen naar het antwoord van hun keuze: 

A of B.
• Bespreek het goede antwoord.

Noteer welke opdrachten veel leerlingen fout hadden. 
Herhaal die opdrachten als jullie terug zijn in de klas en 
bespreek het goede antwoord. 

Je kunt ook de opdrachten uit de voorgaande jaargroep 
gebruiken om de lesstof van dat jaar te herhalen.

  

groep 5 t/m 8

Bij natuurzaken

NATUURZAKEN | BEWEGEND LEREN

Natuurlijk ga je het liefste met de leerlingen op pad om ze alles te leren over dieren, 
planten en techniek. Dat kan niet altijd, en dan is deze natuurrun een mooi alternatief. 
Lekker actief zijn én de kennis van thema 1 t/m 3 herhalen.

Natuurrun

Op de hoogte blijven van nieuws, inspiratie, 
lesideeën en leuke tips over de zaakvakken 
geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde? 
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!  

www.zwijsen.nl/nieuwsbrieven/
de-zaken-van-zwijsen

A. B.
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GROEP 5 GROEP 6

Mossen zijn ...
A. levende natuur
B. niet-levende natuur

Wat is je grootste zintuig?
A. je huid
B. je mond

Een groene kikker is ...
A. een reptiel
B. een amfibie

Hoe ruiken slangen?
A. met hun tong
B. slangen kunnen niet ruiken

Planten halen het meeste voedsel ...
A. uit de lucht
B. uit licht

Welk dier kan het beste hoge geluiden horen?
A. een walvis
B. een uil

De zon ...
A. straalt licht uit
B. weerkaatst licht

Zijn jullie stembanden korter of langer dan die van mij?
A. korter
B. langer

Een vlinder ...
A. heeft één spiegellijn
B. heeft meerdere spiegellijnen

Wat is een betere geleider van geluid?
A. de lucht
B. water

Een spaarlamp ...
A. verbruikt meer stroom dan een gloeilamp
B. verbruikt minder stroom dan een gloeilamp

Als een dier echo’s gebruikt om erachter te komen waar 
iets is, heet dat ...

A. echoscopie
B. echolocatie

Alle botten uit je lichaam noem je ...
A. je geraamte
B. je ruggengraat

Hoe het geluid in een ruimte klinkt, noem je ...
A. akoestiek
B. weerkaatsing

Hoe heten dieren die hun jong zelf melk te drinken  
kunnen geven?

A. zoogdieren
B. amfibieën

Met zijn kieuwen kan een vis ...
A. sturen en vooruit gaan
B. zuurstof uit het water halen

Welke diergroep heeft geen botten, en een harde huid?
A. weekdieren
B. insecten

Een snoek is een ...
A. zoetwatervis
B. zoutwatervis

Hoe noem je een kunstbeen?
A. een gewricht
B. een prothese

Een mengsel van zoet en zout water noem je ...
A. brak water
B. gemengd water

Wat zorgt ervoor dat de wielen van een fiets gaan  
bewegen?

A. de tandwielen
B. de banden

Met een zwemblaas kan een vis ...
A. naar boven en beneden gaan
B. vooruit en achteruit gaan

Waarmee halen planten voedsel?
A. met de wortels
B. met de bladeren

IJsblokjes zijn ...
A. zwaarder dan water
B. lichter dan water

Een varken ...
A. is een planteneter
B. is een vleeseter
Allebei de antwoorden zijn goed!

Hoe heten de grootste en sterkste veren van een vogel?
A. de spanwijdte
B. de slagpennen

Schimmels groeien ...
A. op warme, vochtige plekken
B. op koude, droge plekken

Hoeveel tenen hebben de meeste vogels?
A. drie
B. vier

De informatie op de verpakking van voeding noem je ...
A. de streepjescode
B. de voedingsinformatie

Als een luchtballon daalt, dan ...
A. koelt de lucht in de ballon af
B. wordt de lucht steeds warmer
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GROEP 7 GROEP 8

Bij de meeste vissen worden de eicellen bevrucht ...
A. in het lichaam
B. buiten het lichaam

Hoe heet het gekleurde deel van je oog?
A. pupil
B. iris

Wie zorgen er na de geboorte voor hun jongen?
A. vogels
B. vissen

Geuren en smaken roepen emoties op.  
Wie zorgen daarvoor?

A. je hersenen
B. je zintuigen

Bestuiving gebeurt ...
A. door de wind
B. door insecten

Allebei de antwoorden zijn goed!

Hoe heet de zachte beschermlaag in je hoofd?
A. hersenvocht
B. hersenvlies

De kleur geel is een ...
A. signaalkleur
B. schutkleur 

In welk deel van de hersenen wordt alles geregeld om  
te overleven?

A. de hersenschors
B. de hersenstam

Welk dier ziet ook infrarood?
A. een vogel
B. een slang

Als je verziend bent, zie je verre dingen ...
A. scherp
B. wazig

Aan welke letter herken je kleurstoffen op de verpakking 
van levensmiddelen?

A. K
B. E

De rondjes onder aan een deur, die zorgen dat de deur 
automatisch opengaat, heten ...

A. sensoren
B. melders

Zoogdieren zijn ...
A. warmbloedig
B. koudbloedig

Als een walvis onder water is, is het blaasgat op zijn kop ...
A. open
B. dicht

Welke dieren hebben zo’n dunne huid dat de zuurstof er 
gewoon doorheen kan?

A. vissen
B. salamanders

Wat eet een orka zoal?
A. vissen
B. pinguïns

Allebei de antwoorden zijn goed!

Welk deel van de plant vangt zonlicht op?
A. huidmondjes
B. bladgroenkorrels

De heel kleine garnalen die baleinwalvissen eten,  
noem je ...

A. krill
B. plankton

Je ademt zuurstof in. Wat adem je uit?
A. koolzuurgas
B. ook zuurstof

Als de zon de aarde verwarmt, dan ...
A. verdampt het water
B. condenseert het water

De motor van de bloedsomloop ...
A. zijn je longen
B. is je hart

Hoe heet water van 80 graden Celsius?
A. vloeistof
B. gas

Insuline zorgt ervoor ...
A. dat er niet te veel suiker in je bloed komt
B. dat er meer suiker in je bloed komt

Wat wordt in kerncentrales gebruikt om elektriciteit  
te maken?

A. stoom
B. uranium

Elk dier heeft een plek waar hij goed kan leven.  
Hoe heet die plek?

A. een levensgemeenschap
B. een biotoop

Wat is de goede volgorde?
A. ei-larve-pop-lieveheersbeestje
B. ei-pop-larve-lieveheersbeestje

Hoe heten planten, dieren en schimmels die misbruik 
maken van hun gastheer?

A. parasieten
B. biotopen

Uit hoeveel delen bestaat het lijf van een spin?
A. twee
B. drie 

Met welke tanden verscheurt een vleeseter zijn prooi?
A. met zijn hoektanden
B. met zijn snijtanden

Welk klimaat hebben wij in Nederland?
A. een landklimaat
B. een zeeklimaat


