Woordenlijst
Aangezien

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.

Categorie: natuurkunde
37

Het mis hebben

Niet gelijk hebben

16

Afronden (van getal) Groter of kleiner maken, tot een heel getal

Omdat

36

Hoes, de

Een soort zak die ergens omheen gaat

22

Algemeen

Voor iedereen

15

Hoogteverschil, het     Als iets hoger ligt dan iets anders, heb je

Aquarium, het

Een bak van glas met water waarin vissen

hoogteverschil

24

kunnen zwemmen

10

Inleiding, de

Begin van een verhaal, met uitleg

28

Balans, de

Het gewicht zo verdelen dat je niet valt

24

Kaarsvet, het

Daarvan is een kaars gemaakt

11

Belang, het

Het is belangrijk

40

Kaarsvlam, de

Het vuur dat je ziet als een kaars brandt

11

Bespreken

Ergens met elkaar over praten

14

Kern, de

Het deel dat midden in iets zit

29

Kieuw, de

De kieuw is het deel van de vis waarmee

Bliksem, de

Lichtflits in de lucht, bij onweer

Boomstam, de

Stam van een boom

Botsen

(Hard) tegen iets aankomen

Botsing, de

Twee dingen die tegen elkaar aan komen

Cilinder, de

Een ronde vorm met twee

8
17
8

hij ademt
Koker, de

13

Een ronde vorm met twee
rechte kanten, zie plaatje --->

24

45

Komma, de

Een komma in een getal, bijvoorbeeld 9,1

36

rechte kanten, zie plaatje --->

45

Koper, het

Een zacht rood-bruin metaal

46

Dalen

Naar beneden gaan

15

Krimpen

Kleiner worden

32

Decimaal, het

Getal achter de komma; bijvoorbeeld 3,4.

Leerstof, de

Wat je moet leren

43

4 is de decimaal

36

Levenloos

Dood

13

Deeltje, het

Een heel klein stukje van iets

46

Loep, de

Vergrootglas

46

Definitie, de

De betekenis van iets

41

Lus, de

Bocht in een touw of snoer

32

Diagonaal

Dwars, bijvoorbeeld van linksonder naar

Magneet, de

Metaal dat ander metaal naar zich toetrekt 34

rechtsboven, zie plaatje --->

10

Microscopisch

Zo klein dat je het niet kunt zien

39

Dierlijk

Iets van een dier

45

Minuscuul

Heel erg klein

22

Doornemen

Lezen, leren

43

Naald, de

Dun stukje ijzer met een scherpe punt

34

Doorzichtig

Je kunt er doorheen kijken

15

Nauwkeurig

Precies

28

Draaibaar

Het kan draaien

34

Omhulsel, het

Wat ergens omheen zit

11

Echo, de

Geluid dat terugkomt

Onderdompelen

Als je iets onderdompelt,  dan hou je het

Eenheid, de

8

Een eenheid is een manier om te zeggen

onder water (of een andere vloeistof)

7

hoe groot iets is of hoeveel iets is

41

Oorspronkelijk

Eerst, vanaf het begin

44

Formulier, het

Soort vragenlijst die je moet invullen

19

Opdrachtenboek, het Boek met opdrachten

17

Hefboom, de

Een hefboom gebruik je om iets zwaars

Oppervlakte, de

Bovenkant van het water

13

Opvatting, de

De mening

14

mee op te tillen
56

17

          57

Pagina, de

De bladzijde

17

Persen

Hard op iets drukken

31

Pols, de

Het stukje tussen je arm en je hand dat je

Veer, de

Als je een veer indrukt, springt hij uit
zichzelf weer terug

35

Veld, het

Ruimte

33

kunt bewegen

27

Versnellen

Sneller gaan

10

Polsen

Vragen wat iemand van iets vindt

32

Vertragen

Langzamer gaan

29

Proefwerk, het

Repetitie

Verwisselen

Als je iets verwisselt, dan haal je twee

Regelmaat, de

Op een vaste tijd

40

Ruimtelijk

In de ruimte

17

1. Groot bord

7

Schaal, de

7

Vonk, de
Voorspellen

2. Als je bijvoorbeeld een kast op schaal
Watje, het

Teken je met een schaal van 1 op 10? Dan is de

Spier, de

32

Een brandend stukje van vuur

41

Vóórdat iets gebeurt, zeggen wat er zal
gaan gebeuren

tekent, dan teken je hem kleiner dan hij echt is.

Schetsen

dingen door elkaar

48

1. jongen die niet stoer doet

21

2. stukje zachte stof

48
34

kast in het echt 10 keer groter

36

Zinken

In het water naar beneden zakken

Een snelle tekening maken

17

Zweven

Zachtjes bewegen in de lucht

9

Deel van je lichaam waarmee je kunt
bewegen; je spieren zitten in je armen,
benen, rug enzovoort

26

Spierkracht, de

De sterkte van je spieren

26

Staal

Soort metaal

26

Stofje, het

1. Klein stofdeeltje, vuiltje

22

2. (Vloei)stof; bij natuurkunde en
scheikunde praat je over stoffen
Straal, de

29

De lijn die je kunt trekken van het midden
van een cirkel naar de rand van die cirkel

29

Tevens

Ook

43

Toon, de

Klank

19

Trilling, de

Een beweging die snel heen en weer gaat

10

Uitademen

Lucht uitblazen

22

Uitsluitend

Alleen maar

44

Uitzenden

Sturen naar

47

Vandaar

Daarom

36

58

          59

