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Antwoordblad Les 2: Ontdekkingen en uitvindingen 

 

3. Leesvragen     

 

3.1 Nieuw op het menu voor: ruimtesla 
> bladzijde 11 

1. B 2. A. de astronauten B. de sla(plantjes) C. het laboratorium 3. C 4.   
 

 Normale sla Ruimtesla 

1. Groeit  op aarde in de ruimte 

2. Krijgt licht van de  zon gekleurde LED lampjes 

3. De kleur is groen paars 

4. Het voordeel 1. vers 

2. verbetert luchtkwaliteit 

1. vers 

2. verbetert luchtkwaliteit 

5. Het nadeel 1. Je kunt gewone sla niet kweken 

op een ruimtestation 

Je moet de ruimte in! 

 
5. niet waar 
 

3.2 De allereerste duikboot 

> bladzijde 9 

1. twee 2. B 3. ontdekker/wetenschapper/bouwer 4. Alkmaar 5. 1620 6. de duikboot 
kon drie uur onder water blijven 7. nee 8. duiken, boot 9. de allereerste 
Extra vragen: 
10. Wat is het beroep van Cornelis Drebbel?  - Waar kwam Cornelis Drebbel 
vandaan? - Wanneer vond Cornelis Drebbel de duikboot uit? - Wat was het 
bijzondere aan deze uitvinding? 11. Weten wij hoe de duikboot onder water kon 
blijven? 
  

3.3 Een jonge ontdekker 
> bladzijde 10 

1. William Gadoury 2. Maya-stad 3. sterrenstelsels 4. satellietfoto’s 5. Yucatán 6. 
William Gadoury 7. Canada - Maya’s(steden) - misschien een Maya-stad - middelbare 
school 
 

3.4 Uunartoq 
> bladzijde 13 
1. de Vikingen 2. de Uunartoq 3. een soort kompas 4. om zich te oriënteren op zee 
(’s nachts) 5. 7 centimeter 6. 1948 7. C 8. C 
 

3.5 Meten van de tijd 
> bladzijde 12 
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1. nu 2. vroeger 3. nog langer geleden 4. de tijd 5. tijd, meting 6. verandert 7. A 
 

3.6 Maak zelf een zonnewijzer 

> bladzijde 12 

1. nee 2. ja (gebruik een pot, bord... iets ronds) 3. ja 4. twaalf 5. de zonnewijzer 6. 
hoe je een zonnewijzer maakt 7. C 8. B. knippen C. prikken D. gebruiken E. steken F. 
zetten G. schrijven H. houden I. doen  
 

3.7 Aan de wind 
> bladzijde 13 

A. aan de wind B. voor de wind 
 

4. Het goede woord 
     
4.1 De allereerste 
1. allermooiste – alleroudste – allerkleinste – allernieuwste – allerbeste  
2. allerlelijkste – allerjongste – allergrootste – alleroudste – allerslechtste 
 

4.2 Samenstellingen 
1. ruimte - station 2. ruimte - sla 3. ruimte - pak 4. ruimte - laboratorium 5. lucht - 
kwaliteit 6. treinstation - metrostation - poolstation - natuurstation etc. 7. 
waterkwaliteit 
 

4.3 Poedervorm, aanmaken met water 
Zeeppoeder - poedermeel - poedermelk - cementpoeder - waspoeder etc. 
 

4.4 De ruimte  
De astronaut - het (ruimte)laboratorium - het ruimtestation - de ruimte - de 
toekomst - het sterrenstelsel 
 

4.5 Voordelen en nadelen  
De antwoorden kunnen verschillen. Belangrijk is dat voorverpakt voedsel langer 
houdbaar is. Het belangrijkste nadeel: minder lekker. 
 

4.6 Afleidingen 
1. de koppeling 2. de verklaring 3. de ontdekking 4. de verbetering 5. de verpakking 
6. de ligging 7. de meting 8. ontdekker (uitvinder, wetenschapper) 9. verpakker 
 

5. PUZZELEN!      

sterrenstelsel - zon - astronaut - raket - ruimtestation - landing - maan - planeten - 
laboratorium - aarde - onderweg - instrument - lichtjaar - pluto 
 
 


