Deze woordenlijst is gemaakt door ITTA.

Woordenlijst
Adviseren

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.

Categorieën: natuurkunde en algemeen

Als je iemand iets adviseert, dan zeg je

Elektriciteit, de

tegen hem wat hij moet doen, of hoe hij het
moet doen.
Afstellen

Als je iets afstelt, dan maak je het zo dat je

Batterij, de

Een batterij is een klein rond of plat doosje

het goed kunt gebruiken.
dat elektriciteit geeft aan apparaten.
Bepalen

Als je iets bepaalt, dan kijk je heel goed hoe

Bereikbaar

Iemand is bereikbaar als je met diegene

iets is.
contact kunt maken.
Besparen

te maken. Elektriciteit wordt in een centrale
35

fabriek gemaakt. De elektriciteit gaat van de
fabriek door draden naar de huizen.

8

Element, het

Een element is een bepaalde stof, zoals ijzer. 39
Als iets fungeert als iets, dan werkt het op

Gloeilamp, de

Een gloeilamp is een soort lamp met een

die manier.

Herhaaldelijk

Als iets herhaaldelijk gebeurt, dan gebeurt

Hoofdzakelijk

Als je iets hoofdzakelijk doet, dan doe je dat

het meer keren na elkaar.

20

mee te maken.
Cm2 is een woord om te zeggen hoe groot

uit als: vierkante

iets is. Als iets 10 cm2 is, dan is het tien

centimeter)

centimeter lang en tien centimeter breed.

Constateren

Als je iets constateert, dan hoor of zie je iets
en weet je dat het zo is.

Demonteren

persoon om iets voor jou te doen. Als je
25

bijvoorbeeld de politie inschakelt, dan vraag
je de politie jou te helpen.

17

Installeren

werkt.
Intens
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8

Intens is een ander woord voor ‘heel sterk’
sterk gevoel.

6

23

Internationaal

Als iets internationaal is, dan is het uit

Isolatie, de

Isolatie zorgt ervoor dat iets niet bij mensen

32

Je gebruikt ‘een stuk of’ om te zeggen
hoeveel het er ongeveer zijn.

16

of ‘heel veel’. Een intens gevoel is een heel

Documentatie is dingen die je kunt lezen of
bekijken.

Een stuk of

15

Als je iets installeert, dan zet je het op een
bepaalde plaats en dan zorg je dat het

19

Als je iets demonteert, dan maak je de delen
zijn.

10

2. Als je iemand inschakelt, dan vraag je die

van iets los, tot er alleen nog losse delen
Documentatie, de

33

1. Als je iets inschakelt, dan doe je het aan
en dan gaat het werken.

28

Je gebruikt dankzij om te zeggen dat iets
komt door iets anders.

31

Een hulpmiddel is iets wat je gebruikt om
iets makkelijker te doen.

Inschakelen

Je gebruikt brandstof om licht of warmte

Dankzij

Hulpmiddel, het

19
9

het meest.
9

Brandstof is een stof die kan branden.

Cm2, de (spreek

9

klein draadje van ijzer erin dat licht geeft.

10

minder geld uit, of dan gebruik je minder
Brandstof, de

24

Fungeren
25

Als je geld of energie bespaart, dan geef je
energie.

Elektriciteit heb je nodig om licht of warmte

verschillende landen.
kan komen. Het houdt het tegen.

12
26
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Koelte, de

Een plaats met koelte is een plaats waar het
een beetje koud is.

Koppelen

Als je twee dingen koppelt, dan breng je
twee dingen bij elkaar.

Kracht, de

Oppervlak, het
14
Permanent
31

Als je het hebt over de kracht van een
apparaat.

Piek, de
9

Een poos is een korte tijd.
Een schakelaar is een ding om iets mee aan

45
51

of uit te doen. Je drukt op een schakelaar of
je draait aan een schakelaar.
Schakelen

18

Snoer, het

Minstens is een ander woord voor ‘niet
Spanning, de
25

Als iets nodig is, dan moet het.

18

Een omgeving is dat wat om iemand heen is.

Stabiel

17

1. Als iets stabiel staat, dan staat het vast op
de grond. Het kan bijna niet vallen.

8

2. Als iemand stabiel is, dan is die persoon
20

rustig en gelukkig. Hij wordt niet snel

Als je iets ondervindt, dan gebeurt er iets.

verdrietig.
31

Storing, de

Als je iets onderzoekt, dan kijk je heel goed

35

Een storing in een apparaat is als er een
probleem is met het apparaat. Het apparaat

15

Als iets opgebouwd is uit drie dingen, dan
is het gemaakt van drie dingen.

8

bang bent voor wat er gaat gebeuren.

De omgeving waar je woont is de straten en

hoe iets is, of hoe iets gaat.

1. Als een apparaat spanning heeft, dan zit
2. Spanning is wat je voelt als je een beetje

Nodig zijn

En daar voel je iets door.

8

er elektriciteit in het apparaat.

Als je iets monteert, dan maak je losse delen

de huizen om jouw woning.

Een snoer is een soort draad. Elektriciteit
gaat door een snoer.

Omgeving, de
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auto daardoor langzamer of sneller rijden.

10

Opgebouwd uit

1. Als je schakelt, dan ga je van de ene
2. Als je met de auto schakelt, dan gaat de

aan elkaar tot het één ding is.

Onderzoek, het

6

zeggen dat je het nu op een andere manier

hebt, dan heb je twee dingen of meer.

Ondervinden

7

Je gebruikt ‘met andere woorden’ om te

minder dan’. Als je minstens twee dingen
Monteren

10

situatie naar de andere.

gaat zeggen.
Minstens

Een piek is het hoogste punt. Piekuur is het

Schakelaar, de

Met andere woorden
(m.a.w.)

15

Poos, de

2. Als je iets levert, dan zorgt je dat het op een
bepaalde plaats komt.

Permanent is een ander woord voor ‘de hele

drukste uur.

1. Als je iemand een streek levert, dan doe
je iets wat niet zo aardig is.

40

tijd’.

apparaat, dan bedoel je de sterkte van een
Leveren

Een oppervlak is de kant van iets die boven
of buiten is.

doet het niet of doet het niet goed.
Stroom, de

40

19

1. Een stroom mensen is heel veel mensen
die samen lopen.

12
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2. Stroom is een ander woord voor

Voordeel, het

‘elektriciteit’.

24

Succes, het

Je hebt succes als lukt wat je wilde doen.

24

Tl-buis, de

Een tl-buis is een soort lange lamp die wit
licht geeft.

19

Toekomst, de

De toekomst is alles wat later is dan nu.

22

Toename, de

Een toename is het meer worden van iets.

18

Toepassing, de

Een toepassing is een bepaalde manier om

Uitschakelen

Als je iets uitschakelt, dan zet je het uit.

iets te gebruiken.
Het werkt niet meer.

Een uitvinding is iets nieuws wat je bedenkt.

Vanzelfsprekend

Als iets vanzelfsprekend is, dan is dat

Verbranding, de

Verbranding is het met vuur veranderen

Eerder was het er niet.
natuurlijk zo.

door krijgt.

8

Voortaan

Voortaan is een ander woord voor ‘vanaf nu’. 35
De waarde van iets, is hoeveel geld het kost. 13

Weerbericht, het

In een weerbericht vertelt iemand wat voor
weer het wordt. Een weerbericht hoor je op
de radio of op tv, of je leest het in een krant. 28

Weerkaatsen

Als het geluid weerkaatst, dan komt het

Werkelijkheid, de

De werkelijkheid is hoe het echt is.

33

Werking, de

De werking is hoe iets werkt.

34

Wijze, de

Wijze is een ander woord voor ‘manier’, voor

geluid weer terug. Je hoort het nog een keer. 9

hoe je iets doet.

9

Een wijzer is het deel van een klok dat draait,

Wijzer

Als je wijzer bent, dan denk je goed na.

en dat laat zien hoe laat het is.

15

29

18

Wijzer, de

10

Je doet of zegt geen domme dingen.

38

Zichtbaar

Als iets zichtbaar is, dan kun je het zien.

17
28

van stoffen, zoals hout, om warmte of licht
te maken.

25

Waarde, de

24

Uitvinding, de

Een voordeel is iets goeds wat je ergens

Vergroten

Als je iets vergroot, dan maak je het groter. 40

Zonlicht, het

Zonlicht is het licht van de zon.

Verlichten

Als je iets verlicht, dan maak je het licht.

Zonne-energie, de

Zonne-energie is de kracht die mensen uit

Verplicht
Verwachting, de

Als iets verlicht is, dan kun je alles goed zien. 19

de zon halen om bijvoorbeeld dingen te laten

Als iets verplicht is, dan moet het.

bewegen, warm te maken, of om licht te
Zonnestraal, de

Een zonnestraal is een streep van het licht

16

Zonnewarmte, de

Zonnewarmte is de warmte die de zon

Zorgvuldig

Als je iets zorgvuldig doet, dan doe je het

van de zon.
geeft.

Als iets of iemand voert naar iets anders,
dan gaat het van de ene plaats naar de
andere plaats.
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29

33

Als je iemand iets verzoekt, dan vraag je iets
op een aardige manier.

Voeren naar

maken.

Een verwachting is een bepaald idee dat je
hebt, over hoe iets zal zijn.

Verzoeken

30

21

netjes en precies.

30
28
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