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Woordenlijst  Categorie: biologie

Aanleiding, de De reden 45

Aannemen  Als je iets aanneemt, dan denk je dat het

 zo is  15 

Ademhaling, de  Lucht via mond en neus naar binnen            

 halen en weer uitblazen 57 

Afdeling, de  Deel van bijvoorbeeld een ziekenhuis 

 of winkel 62 

Afvragen (zich) Nadenken over 22  

Bacterie, de  Een heel klein diertje dat mensen ziek kan   

 maken 55

Bederven  Als eten bederft, dan is het niet goed meer  21 

Behaard  Begroeid met haren 20

Bescherming, de  Zorgen dat iets veilig is 31 

Beschrijven  Iets vertellen over iets 35

Besmettelijk Een besmettelijke ziekte is een ziekte die   

 makkelijk naar andere mensen gaat 55

Beweeglijk Wanneer iemand of iets veel beweegt 26 

Bladzij, de  Pagina in een boek    8

Darmen, de Een lange, kronkelige buis in je buik, waar     

 je eten doorheen gaat 21

Delen (zich)  Als iets zich deelt, dan bestaat het uit    

 verschillende stukjes 55

Deugen Goed zijn    9 

Diersoort, de  Dieren die bij dezelfde groep horen, 

 bijvoorbeeld een tijger en een kat 20 

Direct  Meteen 14

Dodelijk  Je gaat er dood aan 10 

Doorgaan  Verdergaan 17

Doorwerken  Zonder pauze werken  36 

Echter  Maar  26
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Eetbaar  Iets wat je kunt eten 18  

Erachter komen Te weten komen 44 

Erfelijk  Een erfelijke ziekte is een ziekte die iemand    

 in je familie ook heeft 56 

Gevoelig  Doet snel pijn 35  

Gieten  Schenken    7 

Gif, het  Stof waarvan je ziek wordt of doodgaat         20  

Helder  Duidelijk (stem) 23  

Hitte, de Warmte                                                                           36       

Hygiëne  Ervoor zorgen dat jij en je omgeving   

 schoon zijn                                                                 55                     

In de gaten (hebben)  Begrijpen 19 

In elkaar zitten (Hoe dingen) gemaakt zijn                                       27              

In ieder geval Zeker, altijd 23 

Inademen  Ademhalen, opsnuiven                                                  16  

Indelen  In stukken delen 49 

Ingewanden, de  Organen in je buik, bijvoorbeeld je hart,    

 longen en darmen                            21 

Ingrijpen  Tussenbeide komen (om een probleem te    

 voorkomen) 30 

Innemen  Doorslikken, gebruiken                                           49       

Invullen  Opschrijven 53 

Inwendig  Van binnen, in het lichaam                             28          

Isoleren  Iets bedekken zodat er geen kou of   

 warmte door kan                                                           49  

Kenmerk, het Waaraan je iemand of iets herkent 20 

Klep, de  Afsluiter                                                                               14     

Kwalijk  Iets wat kwalijk is, is erg                                                 11                                   

Leer, het Materiaal dat is gemaakt van de huid van   

 dieren 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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Microscoop, de  Apparaat waarmee je kleine dingen                      

 heel groot kunt zien 18

Moeilijkheid, de  Het probleem                                     27 

Nauwelijks  Bijna niet 22

Nuttig  Iets wat je goed kunt gebruiken 19 

Omzetten in  Veranderen in 26

Onbeweeglijk  Zonder te bewegen  39 

Ontsteken  Als je huid rood en dik wordt 62

Onvoorstelbaar Niet te begrijpen, onwaarschijnlijk 39 

Oorzaak, de  De reden  29

Op zoek gaan  Proberen te vinden 25 

Oplossing (vloeistof ) Water of een andere vloeistof waarin iets is 

 opgelost, bijvoorbeeld alcohol 20 

Overblijfsel, het De rest 48

Overbrengen  Naar een andere plaats brengen 49 

Overlijden  Doodgaan, sterven 12

Proces, het De rechtszaak  31 

Proef, de  Het experiment, het probeersel 19

Rotten  Als iets rot, dan is het niet goed meer  14 

Schimmel, de  Heel kleine plantjes zonder groene blaadjes 18 

Speeksel, het  Spuug, het water in je mond 57 

Stadium, het Een moment  37 

Tijdens  Gedurende, terwijl 33 

Totaal  Helemaal 11 

Uitzoeken Proberen te weten te komen, naspeuren 24 

Verbonden (met) Het gevoel hebben dat je bij elkaar hoort 58

Verdrogen  Uitdrogen  37  

Vergelijken  Kijken wat hetzelfde is en wat verschillend  

 is 53 

Veroorzaken  Zorgen dat er iets gebeurt 21 
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Verschrompelen  Kleiner worden 37 

Voeden (zich)  Eten 36 

Vorm, de  De manier waarop iets eruitziet 21 

Waarnemen  Iets zien, horen of ruiken 40 

Wond, de  Plaats op je lichaam waar de huid stuk is 34 

Zeldzaam  Komt weinig voor, bijzonder 18 

Zuiveren  Schoonmaken 20


