Wijzer! Natuur & techniek groep 7 – H4 Eten en groeien

Les 2

Begrippen hoofdstuk 4 – blad 1
Doel: Om te leren

Voedsel in je lijf

de spijsvertering
Alles wat er met je eten
in je lichaam gebeurt.
de slokdarm
De buis die van je
mond naar je maag loopt.
de maag
Een soort zak in je lichaam
met zuur sap waarin je
voedsel terechtkomt.
de dunne darm
Een meterslange buis in je
lichaam waar je voedsel in
je bloed wordt opgenomen.
de alvleesklier
Een orgaan in je lichaam dat
sappen maakt voor de spijsvertering.
de lever
Een orgaan in je buik dat
bijvoorbeeld je bloed schoonmaakt.
de dikke darm
Een buis in je lichaam waar
afvalstoffen worden ingedikt tot poep.
de nieren
Twee organen in je lichaam die
het bloed zuiveren.
de anus
Het gat in je lichaam waar afval
uitkomt in de vorm van poep.
het spijsverteringsstelsel
Alle delen van je lichaam die
samenwerken om het voedsel te verteren.

Les 3

De bloedsomloop

het plasma
De waterige vloeistof in bloed.
de bloedcel
Een deeltje in je bloed.
het bloedplaatje
Een deeltje in je bloed dat helpt
om een wond dicht te maken.
de slagader
Een buisje in je lichaam
waardoor bloed van je
hart af stroomt.
de ader
Een buisje in je lichaam
waardoor bloed naar je
hart stroomt.
het haarvat
Een heel dun buisje waar
bloed doorheen stroomt.
de boezem
Hier: het bovenste deel van
je hart waar bloed doorheen
gaat. Je hebt een linker- en een
rechterboezem.
de bloeddruk
De druk van je
bloed in je slagaders.
het transport
Het vervoeren van stoffen van
de ene naar de andere plaats.
de ziekteverwekker
Een klein deeltje dat je ziek
maakt: bacteriën en virussen.
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Les 4

Begrippen hoofdstuk 4 – blad 2
Doel: Om te leren

Ademen

de longen
Orgaan waarmee je ademt.
de waterdamp
Water dat als gas
onzichtbaar in de lucht zit.
het middenrif
Een stevige spier tussen
je longen en je buik.
de bronchie
Een buisje in je longen.
het longblaasje
Een blaasje in de longen
waar zuurstof in het bloed komt.
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