Combipuzzel PegelÍng
Wat hoort bij wot? Zet dejuiste letter voor het juiste woord.

I

L

SCHI LDKLIERHORITIOON

2

GRIJZE

3

REFLEX

_ 4.
_ 5.
_ 6.
_7.
_ 8.
_ 9.
_10.
_L1.
_L2.
_13 .
_t4.
_15 .
_16.
_L7 .
_18.
_t 9.
_20.
_2L.
_22.
_23.
_24.
_25.
_26.
_27 .
_28.
_29.
_30.
3L.

_32.

STOF

A.'impulsen voort gele'iden binnen het
centraal zenuwstelsel
B. impulsen geleiden van zintuigen naar
centraal zenuwstelsel
C. verhoogt glucosegehalte van het bloed

HERSENSTAI'I

D. hormoon dat vrij komt bij woede,
angst en schrìk
E. belnvloedt de werking van de hersenen

SCHILDKLIER

F. geleiden van impulsen in

ZENUWSTE LSE L

ZENUWBUNDEL

reflexbogen
van hoofd en hals
G. produceren insuljne en glucagon

HYPOFYSE

H

ZENUT¡',KN00P

I

hebben geen afvoerbuis en geven
hormonen af
kan ontstaan bij gebrek aan jood

EILANDJES VAN LANGERHANS

J.

een soort elektrisch signaal

KLEINE

HERSENEN

K. stimuleert de groe'i van de beenderen en
van het skelet
L. invloed uit het milieu op een organisme

ADRE NAL

I

l.l. het verwerken van impulsen afkomstig van zintuigen

REFLEXBOOG

NE

en

het regelen van gewilde

bewegingen

GROEIHORHOON

. omgezet gl ucose 'i n leve r en spi e ren
0. verdikking van cellichamen van

PRIKKEL

P. impulsen geleiden van centraal

RUGGENHERG

N

gevoel szenuwcel len

GLYCOGEEN

zenuwstelsel naar spieren en klieren
Q. verlaagt glucosegehalte van het bloed

GEI'IENGDE ZENUW

R. cellichamen van schakelcellen

GLUCAGON
SCHAKE LCEL

BIJ NI EREN
BEI'IEGINGZENUWCE L

I HPU LS
ALCOHOL
GEVOE L SZ ENUi¡JCE L

H0Ril00N

WITTE

STOF

5. uilopers van schakelcellen
T. de weg d'ie'impulsen afleggen b'ij

een

reflex
U. beïnvloedt de stofwisseling, stìmuleert
verbrandjng, groei en ontwikkelìng
V. het coördineren van bewegingen
W. geleiden van'impulsen in reflexbogen
van romp en ledematen
X. uitlopers van zenuÌ.rcellen

Y. figt in de hals voor het strottenhoofd,
tegen de luchtpijp
Z. een vaste, snelle en onbewuste
reactie op een bepaalde prikkel

AX. diabetes

HORMOONKLI ER

BX. uitlopers van gevoelszenuwcellen
bewegi ngszenuwcel len
CX. ligt onder tegen de hersenen aan

SUIKERZIEKTE

DX. regelen van de werk'ing van spieren

STRUMA

GROTE HERSENEN

I NSUL I NE

klieren
EX. regelt de werking van weefsel en
organen'die er gevoelig voor zijn
FX. produceren adrenaline

en

en

Oplossing Combipuzzel Regeling
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van hoofd en hals
G. produceren'insuline en glucagon

HYPOFYSE

H. hebben geen afvoerbuis en
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D. hormoon dat vrij komt bìj woede,
angst en schrik
E. beïnvloedt de werking van de hersenen

RSENSTAM

F. geleiden van impulsen in reflexbogen

ZENUWKNOOP
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gebrek aan jood

een soort elektrisch signaal

T -11.

RE F L EXBOOG

v -t2.

KLEINE

D -13.

ADRENAL I NE

l., -14.

RUGGENMERG

l'll. het verwerken van impulsen afkomst'ig van zìntuigen
en het regelen van gewilde bewegingen
N. omgezet glucose in lever en spieren

K -15.

GROEÏHORI.IOON

0. verdikking

HERSENEN

K. st'imuleert de groe'i van de beenderen en
van het skelet
L. invloed uit het mjlieu op een organisme

van cellichamen van

gevoel szenuwcel len
'impulsen geleiden van centraal

L -16.

PRIKKE L

N -17.

GLYCOGE EN

zenuwstelsel naar spieren en klieren
Q. verlaagt glucosegehalte van het bloed

GEI'IENGDE ZENUl",

R. cellichamen van schakelcellen
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S. ujlopers van schakelcellen

A -20.

SCHAKE LC
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P -22.

BEWEGINGZENUWCE L

J

II.IPULS

T. de weg die impulsen afleggen bij

een

reflex
U. beinvloedt de stofwissel'ing, stimuleert
verbrandi ng, groe'i en ontwi kkeli ng
V. het coördineren van bewegìngen

E -24.

ALCOHOL

W. gele'iden van 'impulsen i n ref lexbogen
van romp en ledenaten
X. uitlopers van zenuwcellen

B -25.

GEV0E

Y. ligt in de hals voor het strottenhoofd,
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tegen de luchtp'ij
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STRUHA

AX. diabetes
BX.

uitlopers van gevoelszenuwcellen
len
onder tegen de hersenen

en

beweg'i ngszenuwcel
HORHOONKLI ER

cx.

AX -30. SUIKERZIEKTE

DX.

H -31.

p

Z. een vaste, snelle en onbewuste
reactie op een bepaalde prikkel

GROTE HERSENEN

Q -32. INSULINE

EX.

FX.

ligt

aan

regelen van de werking van sp'ieren

klieren
regelt de werking van weefsel en
organen die er gevoelig voor zijn
produceren adrenalj

ne

en

