
Geef de plaatjes die rijmen dezelfde kleur!

Voor kinderen tot 7 jaar

Dierenwoordzoeker
Welke dieren vind je ook in Lennik?

Omcirkel deze dieren in de lijst
Voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar

WOORDZOEKER “dieren”

Aap Geit Kip Nijlpaard Spin
Beer Giraf Koe Ooievaar Stier
Bijen Haai Konijn Orka Toekan
Dolfijn Haan Krab Pauw Uil
Draak Haas Krokodil Poes Vlinder
Duif Hert Kuiken Pony Vos
Eend Hond Kwallen Reiger Walvis
Egel Inktvis Lammetjes Rups Wolf
Flamingo Kalf Leeuw Schildpad Zebra
Fret Kangeroe Mieren Slak Zwaan
Gazelle Kat Neushoorn Slang

Kruisende woorden

Voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar

HORIZONTAAL:

1.ons mooiste dorp – kwade geest / 2. scheiding tussen landen – lucht,  ook microsoft gebruikersinter-

face van Windows / 3. snijbloem die in nazomer bloeit – kruid dat op oever groeit / 4. en andere (afkor-

ting) - balk – eerste twee letters van Poolse munt / 5. liefkozing (Frans) – zwaard / 6. buigzame buis of

slang (geneeskunde) – arena (letterverplaatsing) / 7. onze (Frans) – ontkenning – sneeuwlat – achter / 8.

opstootje – kloosterzusters / 9. Amsterdams studenten corps (afkorting) – vervoeging van kniezen –

opluchting uitroep – klein kind / 10. eet V.T. – loot – inwoner van Letland – nachtvogel / 11. en andere

(afkorting) – blaas die vastzit aan lever – ruimte voor lessen en vergaderingen / 12. op een plaats – alter-

natieve dokter / 13. schitterend, groots – iemand die geld leent – lidwoord / 14. Scandinavische lucht-

vaartmaatschappij – meisjesnaam – scouting programma site (afkorting) – jongensnaam

VERTICAAL:

1. glasbollen / 2. lokmiddel – meisjesnaam / 3. Zuidpool – vluchtige stof / 4. stimulering duurzame ener-

gieproductie (afkorting) – oor (Engels) – vinger van voet / 5. ongelooflijk sterk – tegen / 6. plus – voor-

naam van Ketchum = personage  uit Pokémon – enkeling /  7. zelfbeeld – alleen – muzieknoot / 8. iden-

tiek – is nooit goed – verdiep / 9. alsook – in fototoestel en in oog / 10. vogel (synoniem van snip) –

namaak / 11. asrest zonder t. – opscheppers / 12. superproper / 13. van het koren – geschreven bood-

schap – lucht, ook microsoft gebruikersinterface van Windows / 14. neus (meervoud) – 60 minuten / 15.

bibberen – nachtvogel – lidwoord / 16. call of duty (afkorting) – iemand die aanklaagt

Een boek voor de eerste vijf correcte inzendingen

op vrijdag 20 juni om 20 uur in het kasteeldomein van Gaasbeek
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