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Antwoordblad Les 4: Bomen en beestjes 

 
3. Leesvragen      
 

3.1 De kapokboom 

> bladzijde 20 
1. de kapokboom 2. de kapokboom is bijzonder/heft bovennatuurlijke krachten 3. a.  
4. de kapokboom is groter dan andere bomen 5. recht spreken, een koning of 
stamhoofd kiezen 6. de boom is heilig, de boom heeft magische krachten 7. de schat 
is veilig tussen de wortels want niemand durft te graven tussen de wortels van de 
kapokboom 8. B. de Maya’s C. de kapokboom D. het offer voor het omhakken van de 
kapokboom E. een kapokboom omhakken zonder te offeren zonder offer F. onder de 
kapokboom / het plekje tussen de wortels van de kapokboom 
 

3.2 De reizigersboom 
> bladzijde 21 
1. reizigerspalm 2. plant 3. de bananenpalm 4. bij de banaan hangen de bladeren 
maar bij de reizigersboom staan de bladeren rechtop 5. C 6. onwaar, er staat 
‘onzin’/er staat ‘geen wetenschap’ 7. A. de reizigersboom/reizigerspalm B. de 
reizigersboom/reizigerspalm C. de reizigersboom/reizigerspalm D. (de bladeren van 
de) de reizigersboom/ reizigerspalm en de bananenpalm E. de bladeren (van de 
reizigersboom/reizigerspalm en de bananenpalm) 8. eigen tekening  
 

3.3 Vleermuizen 

> bladzijde 22  
1. een zoogdier 2. ze kunnen vliegen 3. een boze geest die bloed zuigt 4. de 
bekendste vampier 5. de huid tussen (hun) vingers, tenen en staart 6. sommige 
vleermuizen zuigen bloed 7. vleermuizen brengen hondsdolheid over 8. 
hondsdolheid is een ander woord voor rabiës, een dodelijke ziekte 9. A. vleermuizen. 
B. sommige mensen vinden vleermuizen eng C. vleermuizen D. ze zuigen bloed E. 
mensen die vleermuizen eng vinden 
 

3.4 Leuk voor Halloween 
1. rol wc-papier, printer, stiften of potloden, schaar, lijm, papier 2. print, lijm, plak 
 

3.5 Vuurvliegjes 
> Bladzijde 23 
1. vuurvliegjes 2. glim- of gloeiwormen 3. vliegende kevers 4. dat komt door 5. 
betekent 6. geven licht 7. smaken vies 
 

4. Het goede woord 

   

4.1 Samenstellingen: 1 + 1 = 1 

1. natuur 2. aardrijk - kunde - aarde 3. landbouw - kunde - landbouw 4. sterren - 
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kunde - sterren/het heelal 5. bouw - kunde - bouwen / architectuur 6. meet - kunde - 

meten 7. genees - kunde - genezen 8. verpleeg - kunde - verplegen 9. reken - kunde - 

rekenen 

 

4.2 Samenstelling: 1 + 1 = 1 
1. vuurvliegje 2. reizigerspalm 3. kapokboom 4. glimworm 5. appelboom 6. doodstraf 
 

4.3 In de hemel of in de onderwereld? 

1. de hemel 2. de onderwereld 3. de onderwereld 4. de hemel 5. de hemel en de 
onderwereld (lucifer woonde eerst in de hemel - pas na zijn val kwam hij in de 
onderwereld of de hel) 
 

4.4 Het goede woord  

licht - donker. Alle andere woorden betekenen ‘niet normaal’. 

 

4.5 De afleiding 

1. offer 2. spijker 3. vlieger 4. vraag 5. geloof 6. antwoord 7. dood 
 
5. PUZZELEN!   
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