Combipuzzel Ordeníng
tre ziet genummerde woorden woor beschrijvingen (Á, B, C, enz) bij possen.
Zet de juiste letter voor hef juiste woord.

A. geleedpotige met 6 poten
1. SPIN
B. planten waarbij de zaden in vruchten verpakt
2. I,''ARHBLOEDIG
zi tten
C. Hoe noemen we een dier waarvan de
3. PENICILLINE
lichaamstemperatuur altijd constant is?
D. geleedpotige met 8 poten
4. RINGV',ORÌ",IEN
E. bij deze planten ontstaan sporen in
5. INSECT
sporendoosj es
F. deze dieren leven zowel op het land als in
6. VAREN
het water
G. een bekend voorbeeld van een naaktzad'ige plant
7. STEVIGHEID
8. BOOHALG
H. een eetbare schimmel
9. NAAKTZADIGEN I. voorbeeld van een eencellige sch'immel
10. BLADGROENKORRELS J. dier dat als parasiet in de darm van een
ander dier kan leven
K. deze dieren hebben geen skelet: ze zijn lang en
11.. ZOOGDIER
dun en hebben segmenten
L2. SYMMEÏRTSCH
L. bij alle planten zijn er
aanwezig in de bladeren

L3.

SPoNZEN

M. kenmerk van vogels

L4, GIST

N. de poten van deze dieren bestaan uit

].5.

BEDEKTZADIGEN

16.

PADDESTOEL

0. tot
P. tot

_L7
_18.
_19.
_20.
_2L.
_22.
_23.
_24.
_25.
_26.
_27.

.

28.

segmenten

deze afdefing hoort de zeester

welke afdeling hoort de mossel?

CHAMPIGNON

O. een organisme waarbij twee zijden elkaars
spiegelbeeld zijn, noemen we
R. welk medicijn maakt de penseelschimmel

LINTT''JORM

s.

AHFIBIEEN

T.

hIEEKDI EREN

u.

VEREN

V.

STEKELHU IDIGEN

lr', .

SPAR

X.

MO55EN

Y.

GELEEDPOTIGEN

7. vorm waarin een schimmel kan voorkomen (heeft

BI

ER

BACTERIE

AX.

SPORENPLANTEN

BX.

bij

deze planten bevinden de zaden zich
tussen de schubben van kegels
een schimmel wordt onder andere gebru'ik om deze
drank te maken
tot welke groep van de gewervelde dieren
hoort de vleermuis?
bij welke afdeling úan het plantenrijk horen de
paa rdenstaa rten?
bij deze plant ontstaan sporen in sporenhoopjes
onderaan de bladeren
organisme dat een celwand heeft, geen
celkern en geen bladgroenkorrels
voorbeeld van een eencellige plant

functie bij de voortplanting)
de celwand geeft
stevigheid
aan de plantencel
deze zeedieren hebben een bijzonder skelet en
leven op een vaste plek
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HOSSEN

tussen de schubben van kegels
een schimmel wordt onder andere gebru'ik om deze
drank te maken
U. tot welke groep van de gewervelde dieren
hoort de vleermuis?
V. bij welke afdeling van het plantenrijk horen de
paardenstaa rten?
l¡r. bi j deze plant ontstaan sporen in sporenhoopjes
onderaan de bladeren
X. organisme dat een celwand heeft, geen
celkern en geen bladgroenkorrels
Y. voorbeeld van een eencellige plant
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