
Antwoordblad ordening 

Klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs 

 
Vraag 1 

A. Giraffen en zebra’s. 

B. Parelhoenders en struisvogels. 

 

Vraag 2 

Zoogdieren hebben een vacht (haren).  

Vogels hebben veren.  

 

Vraag 3 

A. De ‘ voorpoten’  van een vogel noemen we vleugels. 

B. Hiermee kunnen vogels vliegen.  

 

Vraag 4 

A. Vogels leggen eieren om zich voort te planten. 

B. De eierschaal van een vogel is een kalkschaal.  

 

Vraag 5  

A. Jonge zoogdieren drinken melk.  

B. Ze halen de melk uit de tepels van hun moeder door te zuigen.  

C. Zoogdieren heten zo, omdat ze bij hun moeder ‘gezoogd’ worden: ze drinken daar 

melk.  

 

Vraag 6 

A. De piranha beweegt door middel van zijn vinnen en staart. 

B. Je kunt zien dat een piranha constant zijn bek en kieuwspleten beweegt.  

C. Piranha’s hebben kieuwen.  

D.        

 

    

 

 

Vraag 7 

A. Bak 9 = Axolotl, Bak 15 = Klauwkikker en Bak 16 = Vuurbuiksalamander.  

B. Nee, de kikker en salamander hebben niets dat hun huid beschermt.  

C. De axolotl heeft nog uitwendige kieuwen.  

 

 

D. 



 

 

E. Kikkers hebben zwemvliezen tussen hun tenen.  

Salamanders hebben een staart met dunne randen aan de boven – en onderkant, 

waarmee ze zich tegen het water kunnen ‘afzetten’ (zwemstaart).  

 

Vraag 8 

Je vindt hier slangen, krokodillen, leguanen, schildpadden en hagedissen.  

 

Vraag 9 

Het is vaak warm in een terrarium om de reptielen warm (op temperatuur) te houden, 

omdat ze dat zelf niet kunnen (want ze zijn koudbloedig).  

 

Vraag 10 

A. De meeste reptielen kunnen hun eieren niet uitbroeden, omdat ze koudbloedig zijn 

en dus geen eigen (vaste) lichaamswarmte hebben.  

B. De eieren worden uitgebroed door de warmte van de zon.  

 

Vraag 11 

A. De schubben van een reptiel zorgen voor bescherming.  

B. Slangen maken een slingerbeweging om vooruit te komen, andere reptielen 

gebruiken hun poten.  

 

Vraag 12 

 

 Ademhaling Huid Voort - 

beweging 

Voort - 

planting 

Zoogdieren Longen Haren Poten Levende  

jongen 

Vogels Longen Veren Poten & 

vleugels  

Eieren met 

kalkschaal 

Reptielen Longen Hoorn- 

schubben 

Poten en  

kruipen 

Eieren met 

leerachtige 

schaal 

Amfibieën Longen en  

uitwendige  

kieuwen 

Naakte huid Poten en 

(zwem)staart 

Geleiachtige 

eieren 

Vissen Kieuwen Beenschubben Vinnen Schieten kuit 

 


