Woordzoekpuzzel Ordening
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Hoe noemen yle een

dier waarvan de
alti jd constant
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Zoekde woorden die
goon over ordeningen
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Hoeveel woorden heb
no 3 minuten
gevonden?
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Tot deze afdeling hoort de zeester (14)

Een eetba re sch'immel ( 10)
Een organisme waarbij twee zijden
elkaars spiegelbeeld zijn, noemen we (11)
Bij alte planten zijn er
Tot welke afdeling hoort de mossel? (10)
aanwez'ig
(16)
Een schimmel wordt onder andere
in de bladeren
gebruikt om deze drank te maken (4)
Bij deze plant ontstaan sPoren in
sporenhoopjes onderaan de bladeren (5) Geleedpotige met 6 poten (6)
Geleedpotige met 8 poten (4)
Bij deze planten bevinden de zaden
Kenmerk van vogels (5)
zich tussen de schubben van kegels
(12)
Organisme dat een celwand heeft, geen
celkern en geen bladgroenkorrels (8)
Bij deze planten ontstaan sporen
Planten waarbij de zaden in vruchten
in sporendoosjes (6)
verpakt zitten (13)
Bij welke afdeling van het plantenDier dat als parasiet in de darm van
rijk horen de paardenstaarten? (13)
geeft
een ander dier kan leven (8)
De celwand
(10)
Een bekend voorbeeld van een
plantencel
de
aan
naaktzadige plant (4)
De poten van deze dieren bestaan
Tot welke groep van de gewervelde
uit segmenten (13)
dieren hoort de vleermuis? (8)
Deze dieren hebben geen skelet;
Voorbeeld van een eencellige plant (7)
ze zijn lang en dun en hebben
(10)
Voorbeeld van een eencellige
segmenten
schimmel (4)
zowel
op
het
leven
Deze dieren
Vorm waarin een schimmel kan voorkomen
land als in het water (9)
(heeft functie bij de voortplanting) (10)
Deze zeed'ieren hebben een bi j zonder
skelet en leven op een vaste plek (7) l'lelk medicijn maakt de penseelsch'immel (11¡
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