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Waarom achtbanen te gek zijn! is een informatief en grappig boek over
psychologie, voor kinderen die meer willen weten over de wetenschap
achter het menselijk gedrag. Meer dan veertig verschillende onderwerpen
uit de psychologie worden op een eenvoudige en luchtige manier besproken. Je leert
er niet alleen veel van, het is ook nog eens heerlijk om te lezen.
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Meer weten over hersenen en gedrag? Boek een schoolbezoek
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In een uitdagende quiz leren de kinderen meer over hersenen,
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(waaromachtbanentegekzijn@gmail.com).
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Waarom achtbanen te gek zijn! is een informatief en grappig boek met allerlei weetjes
over hersenen en gedrag. Gebruik je hersenen om de juiste antwoorden te vinden bij de
onderstaande vragen!

1. Welk van de schuingedrukte woorden is fout gespeld?
a.
b.
c.
d.

Karsten breekte zijn hersenen over dat moeilijke raadsel.
Mirja vlocht de haren van haar zusje.
Sem loste de puzzel in één minuut op.
Lynn mikte de steen in het water.

2. Welk van de schuingedrukte woorden is fout gespeld?
a.
b.
c.
d.

Aziz verwachtte dat hij alles kon onthouden.
Hij had immers goed geoefend.
Hij had zich dus goed voorbereidt.
Hij was alleen vergeten uit te rusten.

3. Welk van de schuingedrukte woorden is fout gespeld?
a.
b.
c.
d.

Juichend renden we het pretpark in.
Ik vindt achtbanen te gek!
Die toenemende snelheid geeft zulke lekkere kriebels in je buik.
Alleen je evenwichtsorganen maken je soms duizelig.

4. Welk van de schuingedrukte woorden is fout gespeld?
a.
b.
c.
d.

Jazz vierde zijn verjaardag op de kermis.
Hij had al zijn vrienden uitgenodigd.
Het feest begon om 15.00 uur, meldde het kaartje.
Om twee uur zat Jazz al te wachtten.

5. Welke van de schuingedrukte woorden is NIET de persoonsvorm?
a.
b.
c.
d.

Het zal nog knap lastig worden om die puzzel goed op te lossen.
Worden wij morgen opgehaald?
Van iedereen wordt er een bijdrage verwacht.
De prijzen worden binnenkort uitgereikt.

6. Welke van de schuingedrukte woorden is NIET de persoonsvorm?
a.
b.
c.
d.

Alle kinderen hebben meegedaan aan de quiz.
Ze wilden allemaal graag winnen.
Maar er kan er maar één de winnaar zijn.
Annemijn had de quiz gewonnen.
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7. Je hersenen sturen een signaal naar je armen en benen. Wat is een ander woord voor signaal?
1. Bericht
2. Boodschap
a.
b.
c.
d.

Alleen 1 is goed
Alleen 2 is goed
1 en 2 zijn beide goed
1 en 2 zijn beide fout

8. De achtbaan vloog met angstaanjagende snelheid over de rails. Wat is een ander woord voor
angstaanjagend?
1. Bang
2. Huiveringwekkend
a.
b.
c.
d.

Alleen 1 is goed
Alleen 2 is goed
1 en 2 zijn beide goed
1 en 2 zijn beide fout

9. Wat betekent imiteren?
a.
b.
c.
d.

iets uitbeelden of zeggen zonder woorden
monteren
verhuizen naar een ander land
nadoen

10. Welk woord past op de open plaats?
Zenuwcellen ………………….. met elkaar door elektrische stroompjes en chemische stofjes.
a.
b.
c.
d.

communiceren
concluderen
concentreren
controleren
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Antwoorden bij lesblad Taal
1. A
2. C
3. B
4. D
5. A
6. B
7. C
8. B
9. D
10. A
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