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de kieuwen

De longen van een vis. Met de kieuwen haalt de vis zuurstof uit het water.
de schubben

Dunne plaatjes die de huid van slangen, hagedissen en vissen beschermen.
de zoutwatervis

Een vis die alleen maar in zout water kan leven. Oftewel: een vis die in zeeën en oceanen leeft.
de zoetwatervis

Een vis die alleen maar in zoet water kan leven. Oftewel: een vis die in meren, rivieren, sloten en
kanalen leeft.
brak

Zoutachtig. Brak water is een mengsel van zoet en zout water.
de platvis

Een vis met een plat lichaam. De bot bijvoorbeeld ligt op z’n zij op de bodem.
de weerstand

Een kracht die probeert om je tegen te houden. Bijvoorbeeld: als je zwemt, probeert het water je
tegen te houden. Het water geeft weerstand.
gestroomlijnd

Een vorm hebben waarmee je zo weinig mogelijk weerstand krijgt van water of lucht.
de zwemblaas

Een orgaan van de vis dat hij met lucht kan vullen. De zwemblaas maakt het mogelijk om snel te
drijven, te zinken of te zweven. Net als een zwembandje …
trimmen

Het vol en leeg laten lopen van de tanks van een onderzeeboot. Zijn de tanks vol water dan zinkt de
boot. Zijn de tanks vol lucht dan drijft de boot.
de waterdruk

Het gewicht van het water dat op je drukt. We kennen ook luchtdruk: het gewicht van de lucht dat
op je drukt.
de dieptemeter

Een meter die de waterdruk meet en daarmee aangeeft hoe diep je onder water bent.
mengen

Twee of meer stoffen door elkaar roeren.
oplossen
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Een vaste stof in een vloeistof doen waarbij die vaste stof uit elkaar valt en zich mengt met de
vloeistof. Denk aan suiker in de thee.
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massief

Niet hol. Een stuk steen of ijzer is massief als het helemaal uit steen of ijzer bestaat, zonder holle
ruimtes erin.
hol

Van binnen leeg.
de scheepswand

De buitenkant van een schip.
de airbag

Een zak die na een botsing automatisch wordt opgeblazen.
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