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1. 

We hebben onze eigen klok. Die klok zorgt er voor dat we iedere 
avond slaap krijgen en de volgende ochtend weer wakker worden. 
Hoe noemen we die klok?

2. 

Weet je wat ons grootste orgaan is?

3. 

De huid regelt onze temperatuur. Als het goed is, is jouw temperatuur 

zo’n:        graden Celsius.
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4. 

Die kleurstof in onze huid wordt ook wel:

         genoemd.

5. 

Om het lichaam te laten lopen, te laten leren, te laten groeien, moet 
je er voor zorgen dat je dagelijks drie dingen binnen krijgt. Zuurstof, 
voedingsstoffen en:

  

6. 

 
Via je        wordt de zuurstof 
die je inademt door je hele lichaam getransporteerd.
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7. 

Onder normale omstandigheden gebruik je niet meer dan   

      van de zuurstof die je inademt.

8. 

Ons eigen uitlaatgas bestaat uit koolstofdioxide een stofje - een gas 
eigenlijk - dat ze ook wel eens CO2 noemen.       

en  maken daar weer opnieuw zuurstof van.

9.

       maakt je bloed vloeibaar.
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10. 

In je mond kauw je het eten zo fijn mogelijk zodat het via de  

     naar je maag kan worden getransporteerd.

11. 

De        maakt allerlei stofjes aan die de 

maag en de darmen nodig hebben om het eten beter te verteren.

12. 

Je hebt twee belangrijke darmen, de     darm 

en de     darm.
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13. 

 De                 kan giftige en schadelijke stoffen 

 die in je lichaam zijn gekomen zo veel mogelijk onschadelijk maken. 

14. 

Je bloed wordt ook door je:      gezuiverd.

15. 

Alle afvalstoffen die je nieren uit het bloed halen, worden samen met

 het overtollige water naar je:            getransporteerd.
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16. 

Alles wat gebeurt tussen het moment dat je eet en het moment dat je 

 poept, noemen we de:      

17. 

Je hart is een spier die werkt als een pomp. Het hart zorgt er voor dat 
het bloed door je hele lichaam stroomt. We noemen dat de: 

18. 

Welke organen kunnen soms worden getransplanteerd?
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