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Woordenlijst  Categorie: mens & maatschappij

Aansporen Aanmoedigen 33 

Aanwijzing, de Teken 41

Actie, de Als je in actie komt, dan ga je iets doen 23 

Activiteit, de Wat je kunt doen 14

Afvoer, de Pijp waardoor iets weg kan 12 

Afvoeren Weg laten gaan, wegbrengen 30

Astronaut, de Iemand die reist in de ruimte 11 

Atmosfeer, de Dampkring, een laag lucht om de aarde 38

Bedreigen Gevaarlijk zijn 38 

Behoud van, het Bewaren, laten bestaan 42

Belemmeren Zorgen dat iets niet verder kan 44 

Beletten Zorgen dat het niet gebeurt 42

Bereid zijn (Wel) willen 33 

Bereiken Op een plaats aankomen 28

Besturen Laten functioneren 12 

Bevestigen Vastmaken 23

Bewolkt De lucht is met wolken bedekt 7 

Branding, de Golven aan het strand 36

Breuk, de  De plaats waar iets gebroken is 29 

Communicatie, de Als je met iemand contact hebt,    

 bijvoorbeeld door te praten of te schrijven 11 

Dampkring, de Laag van lucht om de aarde                       33

Deelnemen aan Meedoen 14 

Eindigen met Stoppen 26

Gebergte, het Een grote groep bergen bij elkaar 8 

Grens, de De plaats waar het ene land ophoudt, en   

 het andere land begint 9 

Hanteren Gebruiken 29

Heelal, het De plaats waar de aarde, de maan en              

 de sterren zijn 9

Hemellichaam, het Iets in de ruimte, zoals de zon en de maan 37 
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Hoe … hoe ... Vergelijking: als er meer … dan is er ook              

 meer … 13

In staat zijn tot Kunnen 40  

In verband met (i.v.m.) Door 27

Keus/keuze, de Wat je kunt kiezen 18 

Kilometer, de  Afstand van 1000 meter 7

Klem, de Een ding waarmee je iets vast kunt zetten 12 

Koers, de De kant waar je heen gaat 25

Kolonie, de Groep dieren die samenleven 17 

Komeet, de Een soort ster met een staart van licht 33

Kosmonaut, de Iemand die reist in de ruimte 17 

Kosmos, de De plaats waar de aarde, de maan en           

 de sterren zijn 38 

Kunstmaan, de Een apparaat dat rond de aarde draait

 en informatie naar de aarde stuurt 37 

Kust, de Strook land langs de zee 8

Laden Met spullen vullen voor vervoer 41 

Landschap, het Groot stuk land, zoals je dat voor je ziet 40

Leerboek, het Boek dat je gebruikt om iets uit te leren              

 (i.t.t. een leesboek) 37

Machine, de Apparaat om iets te maken 30 

Macht, de Kracht 28

Meteoor, de Vallende ster, brok steen dat in de           

 dampkring verbrandt 31

Oceaan, de Een heel grote zee tussen twee delen van   

 de wereld 7

Onderzoeken Kijken hoe iets werkt 29 

Ontdekken Iets vinden wat nog niemand kent 8

Onzeker zijn Twijfelen 24 

Opbouwen Maken 17

Orkaan, de Een heel harde storm die gevaarlijk is 34

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.
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Overblijven Blijven als de rest weg is 21 

Overstroming, de Onder water lopen van land 17

Planeet, de Hemellichaam dat om een ster draait   7 

Punt, het  Plaats 28

Ramp, de Een heel groot ongeluk, met veel mensen   

 of dieren 35

Richting, de De plaats waar je heen gaat 25 

Ruimtestation, het Verblijfplaats voor mensen in de ruimte   7

Ruimtevaart, de Reizen door de ruimte, buiten de   

 dampkring van de aarde   9

Satelliet, de Een apparaat dat rond de aarde draait  

 en informatie naar de aarde stuurt 14

Slachtoffer, het Iemand die iets heel naars heeft meegemaakt  

 waar hij niets aan kan doen 34

Steil Iets is steil als het heel schuin omhoog of   

 omlaag loopt 44

Sterrenhemel, de Nachtelijke hemel met sterren 32 

Sterrenkijker, de Verrekijker waarmee je naar de sterren             

 kunt kijken (zie Telescoop) 32 

Sterrenkunde, de Wetenschap die de zon, de maan en de 

 sterren bestudeert 31 

Stichten Oprichten 42

Streek, de Gebied   8 

Telescoop, de Verrekijker waarmee je naar de sterren             

 kunt kijken (zie Sterrenkijker) 15 

Ten koste van Nadelig zijn voor 44

Toestand, de De toestand van iets of iemand zegt hoe   

 het gaat met iets of met iemand 43

Topografie, de Dit is een deel van aardrijkskunde dat gaat   

 over de landen, rivieren etc. op aarde   8

Uitgestrekt Groot en wijd 40
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Uitzicht,  het Wat je kunt zien (door een raam            

 bijvoorbeeld) 11

Vallende ster, de Meteoor, brok steen dat in de dampkring   

 verbrandt 35

Vergelijken Kijken wat hetzelfde is en wat verschillend   

 is 32

Vulkaan, de Berg met een ‘gat’ erin, waar stenen   

 en vuur uit kunnen komen 34

Werelddeel, het De wereld bestaat uit zeven grote delen.   

 Zoals Europa, Australië en Afrika   8

Woestijn, de Een groot stuk land, waar bijna geen water   

 is en waar bijna niets groeit   8

Zonnestelsel, het Ster met planeten en manen eromheen 25 

  


