Woordenlijst
Aanpassen (zich)

In deze woordenlijst vind je alleen de
betekenis die hoort bij dit verhaal.
De cijfers verwijzen naar de bladzijde
waar het woord voor het eerst voorkomt.

Categoriën: biologie en algemeen

Als je je aan iemand aanpast, dan doe je

Broeden

dingen die die persoon graag wil dat je
doet, ook als je zelf iets anders wilt.
Aanwezig

Als je aanwezig bent op een bepaalde

Achtereenvolgens

Als je dingen achtereenvolgens doet,

plaats, dan ben je op die plaats.

boven op een ei of eieren. De vogel wacht
20

tot er een vogeltje uit het ei komt.
Bruikbaar

49

Actief
Afhangen van

praat je of schrijf je met iemand.
Je gebruikt doordat om te zeggen dat het

29

Doorgeven

Als je iets aan iemand doorgeeft, dan zeg

ene gebeurt door iets anders.

Als het van iemand anders afhangt wat
gaat doen.

28

je het tegen die persoon.

25

Enorm is heel erg groot.

27

Fel

Als je iets fel zegt, dan praat je met een
harde stem omdat je iets duidelijk wilt

het niet meer nodig hebt of niet meer wilt
Alleen maar

doorheen gaan.
20
21

Als je je bedekt, dan leg je iets boven op je

Als iets grofmazig is, dan heeft het grote

16

9

gaan.

25

Holte, de

Een holte is een gat dat niet zo diep is.

20

Indruk, de

Een indruk is een idee dat je van iets of

Inspanning, de

De inspanning van je benen is het bewegen

Instinct, het

Instinct is een gevoel dat mensen en dieren

iemand hebt, zonder dat je er veel van weet. 26
20

Als een mes bot is, dan kun je er niet goed
mee snijden. Het mes is niet scherp.

46

gaatjes. Er kan gemakkelijk iets doorheen

Als je iemand als familie beschouwt, dan
familie voor jou.

52

Een gebeurtenis is iets wat gebeurt.

Grofmazig
19

zie je die persoon als familie. Die persoon is
Bot

Als je fokt, dan zorg je dat er veel jongen

Gebeurtenis, de

Als iemand jou beïnvloedt, dan denk jij
persoon doet of zegt.

26

(dieren, kinderen) komen.

anders of doe jij anders door wat die
Beschouwen

Fokken

Een amfibie is een dier dat op het land en

23

Als iets fijnmazig is, dan heeft het kleine
gaatjes. Er kan niet zo gemakkelijk iets

Als iets bedekt is, dan zie je het niet meer
Beïnvloeden

Fijnmazig

Als je iets alleen maar doet, dan doe je

in het water kan leven. Zoals een kikker.
Bedekken

maken.
16

dat de hele tijd. Je doet niets of weinig
anders meer.
Amfibie, de

26

Enorm

Afval is alles wat je weggooit omdat je
hebben.

11

Doordat

je gaat doen, dan kiest de ander wat je
Afval, het

29

Als je met iemand communiceert, dan

21

Als je actief bent, dan doe en beweeg je
veel.

29

Als iets bruikbaar is, dan kun je het
gebruiken.

Communiceren

dan doe je eerst het ene en daarna het
andere. Je doet de dingen na elkaar.

Als een vogel broedt, dan zit de vogel

44

van je benen.

14

hebben. Je instinct vertelt je wat je moet doen.20
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Klauw, de

Een klauw is de hand van een dier.
Een klauw is sterk en scherp.

Kleverig

8

Plaatsvinden

Als iets plaatsvindt, dan gebeurt het.

Prikkel, de

Als je een prikkel voelt, dan zorgt iets ervoor

Als iets kleverig is, dan plakt het en blijft
aan iets vastzitten.

dat je iets gaat doen.

Knarsen

Prooi, de

27

Redelijk

Knobbel, de

38

Redenering, de

Een redenering is wat je denkt over hoe het

20

Reptiel, het

Een reptiel is een dier met een harde huid

Kreunen

17

Samengesteld

Iets wat samengesteld is heeft twee of

Leerachtig

meer delen.

24

13

Stekel, de

Een stekel is een scherpe punt.

20

Long, de

Stomp

Als een mes stomp is, dan kun je er niet goed

Een long is een deel van je lichaam.
Met je longen haal je lucht naar binnen.

Maag, de

13

De maag is een deel van je lichaam.
In je maag komt je eten.

Terechtkomen

Mannetje, het

Een mannetjesdier is een dier dat een man is. 21
Als je iets merkt, dan zie, hoor of voel je iets
wat er gebeurt.

Als iets ergens terechtkomt, dan komt het

Theorie, de

iets komt.
38

Toevoegen

20

Een nest is het huis van een dier. Een warm

iets bij.

24

Totaal, het

Het totaal is hoeveel alles bij elkaar is.

23

Transport, het

Transport is het van de ene plaats naar de

25

andere plaats brengen van mensen of

22

dingen.

Ontbreken

Als iets ontbreekt, dan is het er niet.

20

Onvolledig

Als iets onvolledig is, dan is er een stuk niet. 22
Een orgaan is een deel van je lichaam.
Je hart is een orgaan, net als je lever.

Passief
54

13

Als je passief bent, dan doe je weinig of niets. 29

21

Als je iets aan iets toevoegt, dan doe je er

De ommezijde is de andere kant van iets.

Orgaan, het

9

Een theorie is de ideeën die je hebt over hoe

nest is een fijne plaats om te wonen.
Ommezijde, de

44

op die plaats.

Als je iets negeert, dan doe je of je iets niet
ziet of hoort.

Nest, het

21

mee snijden. Het mes is niet scherp.

9

Merken
Negeren

16

dat eieren legt.

Een leerachtige stof is een stof die op leer
lijkt. Een leerachtige stof is hard en droog.

16

is en waarom het zo is.

Als je kreunt, dan maak je een zacht geluid
met je keel.

8

Een redelijk antwoord is een antwoord dat
past in de situatie.

Een knobbel is een plek die een beetje dik
en hard is.

Een prooi is een dier dat door een ander dier
gepakt wordt om op te eten.

Als iets knarst, dan bewegen twee dingen
over elkaar en dan hoor je geluid.

11

20

Kloppingen(hart), de Als je hartkloppingen hebt, dan voel je je
hart sterk bewegen.

11

Uitdrogen

27

Als iets uitgedroogd is, dan is het veel te
droog geworden.

19

Uitsteeksel, het

Een uitsteeksel is een scherpe punt aan iets. 20

Uitsterven

Als alle dieren uitsterven, dan gaan alle
dieren dood, tot er geen dier meer is.

29
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Uitwendig

Uitwendig is aan de buitenkant.

10

Vacht, de

Een vacht is het haar dat een dier heeft.

15

Van tevoren

Van tevoren is vooraf. Als je van tevoren
komt, dan kom je vroeger.

Vastgroeien

Als iets aan iets vastgroeit, dan gaat het er
langzaam aan vastzitten.

Verdikking, de

20

Een verdikking is een plaats waar het een
beetje dikker is.

Verminderen

16

20

Als iets vermindert, dan wordt het minder.
Als je iets vermindert, dan maak je het
minder.

23

Vermijden

Als je iets vermijdt, dan blijf je uit de buurt.

Veronderstellen

Als je iets veronderstelt, dan denk je dat

Verteren

Als eten verteert, dan wordt het eten
langzaam zacht. Eten verteert in je buik.

13

Verzameling, de

Een verzameling is veel dingen bij elkaar.

25

Volkomen

Volkomen is helemaal. Als je iemand volkomen

Je wilt er niet bij komen.
het zo is.

begrijpt, dan begrijp je hem helemaal.
Volledig

26
34

33

Volledig is helemaal. Als iets volledig
duidelijk is, dan is het helemaal duidelijk.

23

Voortbewegen (zich) Als je je voortbeweegt, dan beweeg je en ga
je van de ene plaats naar de andere.

14

Vrouwtje, het

Een vrouwtjesdier is een dier dat een vrouw is. 21

Waarneming,de

Je waarneming is alles wat je ziet, hoort,

Zuurstof, de

Zuurstof is een stof die in de lucht zit.

voelt, ruikt of proeft.
Je hebt zuurstof nodig om te leven.
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7

