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voortplanten

Het krijgen van jongen.
de bevruchting

Het binnendringen van een (mannelijke) zaadcel in een (vrouwelijke) eicel.
het stuifmeel

De (mannelijke) zaadcellen van een plant.
de bestuiving

Het overbrengen van stuifmeel naar de stamper van de bloem. Dat kan gebeuren door de wind of
door insecten.
uitwendig

Aan de buitenkant van het lichaam. Als een dokter je uitwendig onderzoekt, luistert hij bijvoorbeeld
naar je hartslag.
inwendig

In je lichaam. Als een dokter je inwendig onderzoekt, doet hij dat vaak met een piepklein cameraatje
dat hij bijvoorbeeld door je aderen of slokdarm schuift.
de signaalkleur

Een kleur waardoor planten, dieren, mensen of dingen opvallen, met als doel: anderen waarschuwen
(bijvoorbeeld ‘Ik ben gevaarlijk!’).
de camouflagekleur

Een ander woord voor schutkleur. ‘Camoufleren’ betekent onzichtbaar maken.
het prisma

Een driehoekig stukje glas waarmee we een regendruppel kunnen nabootsen. Het prisma laat de
kleuren zien die in wit licht zitten.
absorberen

En ander woord voor ‘opzuigen’ (van vocht of licht). Bijvoorbeeld ‘een spons absorbeert water’ en
‘een voorwerp absorbeert licht’.
infrarood

Een kleur in het licht die wij niet kunnen zien, maar sommige dieren wel. De kleur lijkt op rood.
ultraviolet

Een kleur in het licht die wij niet kunnen zien, maar sommige dieren wel. De kleur lijkt op paars.
de make-up

Kleuren aanbrengen op het gezicht, bijvoorbeeld met behulp van kleurstoffen.
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het pigment

De kleurstof.
de kleurbeleving

Wat je voelt bij een bepaalde kleur. Bijvoorbeeld: ‘Oranje maakt me blij!’.
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de groepskleur

Een kleur waaraan je kunt zien dat iemand bij een bepaalde groep hoort, bijvoorbeeld een vlag of
een voetbalshirt van een club.
het gezichtsbedrog

Je ziet iets op een andere manier dan het in werkelijkheid is.
razzle dazzle

Een vorm van gezichtsbedrog waardoor je niet goed de delen van een geheel kunt herkennen.
Zoals bij een kudde zebra’s, waarin je door al die strepen één aparte zebra niet meer herkent.
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