
Woordenlijst thema 6.1 – De kringloop van het leven 

diereneters  Dieren die alleen dieren eten. Het worden ook wel carnivoren genoemd. 

planteneters  Dieren die alleen planten eten. Het worden ook wel herbivoren genoemd. 

alleseters  Dieren die planten en dieren eten. Het worden ook wel omnivoren genoemd. 

voedselketen  Keten van eten en gegeten worden. 

voedselweb  Web van dieren en planten die elkaar eten. 

aaseter  Dier dat een kadaver (aas) eet. 

bacterie  Superklein beestje dat je alleen onder een microscoop kunt zien. 

kringloop  Hier: de kring waarin je ziet dat alles in de natuur gebruikt en opgeruimd wordt. 

opruimers  Dieren en schimmels die resten in de natuur opruimen. 

kadaver  Het lijk van een dood dier. 

energie  De kracht om iets te doen. 

fotosynthese  De stappen die een plant moet doen om van zonlicht en water glucose en zuurstof te 

maken. 

glucose  Een soort suiker. Hier: voeding voor een plant. 

kooldioxide  Een stofje in de lucht. De plant heeft het nodig. 

mineralen  Hier: voeding voor een plant. 

zuurstof  Een stofje in de lucht. 

 

 

BONUSWOORDEN 

bacterie  Superklein beestje dat je alleen onder de microscoop kunt zien. Ze maken afval in de 

natuur klein. 

schimmel  Net als een plant is een schimmel een levensvorm. Schimmels kunnen groot zijn, 

zoals een paddenstoel. Of heel klein, zoals schimmel op een boterham. Schimmels 

kunnen heel vaak hard groeien. Ze verteren bijvoorbeeld dode bladeren of 

etensresten. 

rotten  Vergaan. 

sporen  Een soort zaadjes van de schimmel. 

  



Woordenlijst thema 7.1 – Puur natuur 

Bladgroenkorrels Groene korrels in de cel van een plant, waarmee hij zonlicht omzet in energie. 

cel    Een piepkleine bouwsteen of onderdeel waaruit het organisme bestaat. 

celkern  Een onderdeel van een cel waarin het belangrijkste erfelijke materiaal bewaard 

wordt. 

celwand   De wand van de cel. 

micro-organisme   Een piepklein organisme, zoals een bacterie. Je noemt ze micro-organismen, omdat 

ze zo klein zijn (micro). Je moet ze onder een microscoop bekijken. 

organisme   Het levende wezen. 

kenmerk   Eigenschap. Je herkent een dier aan zijn kenmerken. 

gewervelde dieren  Dieren met een ruggengraat – een rij botten in de rug. 

ongewervelde dieren Dieren zonder ruggengraat. 

weekdier   Een naam voor de groep dieren die zacht is, zoals een slak. 

stekelhuidige  Een naam voor de groep dieren met een lichaam dat meestal uit vijf delen bestaat, 

zoals een zeester. 

holtedier   Een naam voor de groep heel eenvoudige dieren, zoals een kwal. 

amfibie   Een naam voor de groep dieren die op het land en in het water leeft. 

reptiel   Een naam voor de groep landdieren die eieren legt. 

zoogdier  Een naam voor de groep dieren die levende jongen krijgt en melk drinken bij de 

moeder. 

 

BONUSWOORDEN 

biodiversiteit   Dat er heel veel verschillende soorten levende wezens zijn. 

voortplanten   Meer van dezelfde soort maken, meer planten of dieren maken. 

reageren   Iets doen als reactie op iets. 

uitscheiden   Stoffen uit een plant of dier laten komen, bijvoorbeeld poep. 

levenloos   Dingen die nooit hebben geleefd, zoals stenen of zand. 

evolutie  Langzame ontwikkeling van planten of dieren. 

mos  Plantenrijk van simpele planten die je veel in bossen vindt. 

spore  Minuscuul soort zaadje van bijvoorbeeld een mos om zich voort te planten. 

paardenstaart   Plantenrijk van plant met wortels en ronde stengels, maar nog geen echte bladeren. 

varen  Plantenrijk van planten met een stengel waar links en rechts bladeren zitten. 

wier  Plantenrijk van heel simpele planten, zonder wortels, bloemen of blaadjes. 

zaadplant  Plantenrijk van planten die zaden maken en vaak ook bloemen. 


