ZOEK DE STOERE PAPA
Bouw een weg met de plaatjes en teken hem hier.
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Welkom in Hidrodoe!
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ZOEKTOCHT 3
Ga op zoek naar de figuren en vind de oplossingen van deze zoektocht.

Bouw

Als je vragen hebt, de edutainers van Hidrodoe staan voor je klaar!

Wat valt je op aan de waterstroming? Verbind.
smalle rivier
brede rivier

Waar?

traag
snel

Zoek
de leerlingen.
WAAR
ZIJN DE SCOUTS?

Arceer de vakken die bij elkaar horen.
verbonden
vaten

aggregatietoestanden
wrijving

vloeistof op
gelijke hoogte
de waterstraal
buigt af

waterdamp (gas)

ijs (vast)

magnetisch
water

water (vloeistof)
of

luchtdruk boven
vloeistof is gelijk

statisch
Los hier de opdracht op!

Zoek
de leerlingen.
ZOEK
DE WEERMAN

Zoek
de leerlingen.
WAT
STAAT ER ACHTER DE INDIAAN?

Vul het kruiswoordraadsel in.
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Los op a.d.h.v. de waterbesparende tips.
Een spaarknop of
regenwater gebruiken zijn bij mij
waterbesparende
oplossingen.

Ik verbruik 12 liter
per minuut. Je
vervangt mijn kop
best door een
besparend kopje.

Door een beker te
gebruiken en de
kraan niet te laten
openstaan, bespaar
je veel water.
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ZOEK DIT GAT IN DE MUUR
Vul de juiste cijfers in.

1. Zeewater verdampt en
vormt wolken

Verticaal

2. De wind blaast de wolken
naar het land

1) Ik ben een lange pegel die al eens graag aan het
plafond hangt.
2) Ik was mezelf in een ...

3. Het regent
4. Water stroomt langs de
rivier terug naar zee

Horizontaal
3) 5 miljard jaar geleden ben ik ontstaan
4) Ik veroorzaak eb en ...
5) Ik ben een gat in de grond dat water opslaat.

Wat stelt dit schema voor?
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