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Voor vissen is het belangrijk dat een aquarium goed is ingericht.
Het moet zo veel mogelijk lijken op wat vissen gewend zijn in de
natuur.

Het water moet op de juiste _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zijn.
De thermostaat en de verwarming regelen dat.

Het aquarium moet licht genoeg zijn. Voor de vissen, maar ook voor
de planten. De lampen zorgen voor licht in het aquarium.

Achter en tussen planten kunnen vissen zich verstoppen. Planten
maken ook iets aan als er licht op hun bladeren valt. Dat heet
_ _ _ _ _ _ _ _ .
Vissen hebben dat nodig om te kunnen ademen.

Maar dat ontstaat ook als het water in _ _ _ _ _ _ _ _ is.

Hiervoor is een _ _ _ _ nodig.

Aan de binnenkant hiervan draait een _ _ _ _ _ om het water te laten
bewegen. Er steken twee slangen uit. In de ene slang stroomt het
water vanaf de bodem van het aquarium. In dit water zit viezigheid,
zoals poep van de vissen, dode planten en etensresten.

Dit water komt dan in een _ _ _ _ _ _ terecht. Daar zit een laag zand,
steentjes of een soort spons in. Viezigheid uit het water blijft hier
achter.
Het schone water gaat door de andere slang weer het aquarium in.
Het water komt dan in beweging. Zo komt er schoon water in het
aquarium èn kunnen de vissen goed ademen.
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2
3
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5

DAT IS SHARELLA. DIT IS BAS.

2

Wil je ook alles
weten van een
aquarium?
Kies met wie je mee wil doen. Doe je
mee met Sharella en Bas? Lees dan
alleen de blauwe bladzijden. Doe je mee
met Chen en Kim? Lees dan alleen de
groene bladzijden.

Neem een schrift om de antwoorden
op te schrijven en tekeningen te
maken.

Maak alle opdrachten van de groene of
de blauwe bladzijden en vind het
codewoord. Schrijf de codewoorden
op in je schrift.

Als je klaar bent, maak dan een kopie
van de spreekbeurtkaart. En vul de
codewoorden in.

Als je een spreekbeurt gaat houden,
gebruik dan de spreekbeurtkaart en je
schrift.

IETS UITPROBEREN
EN DAN KIJKEN WAT

ER GEBEURT.

WIJ HOUDEN VAN
EXPERIMENTEREN.

DAT IS KIM.DIT IS CHEN.

ZO ONTDEKKEN WE
STEEDS IETS NIEUWS.

WIJ VINDEN HET LEUK
OM VAN ALLES OP TE

ZOEKEN.
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Chen, Kim, Sharella en Bas gaan een aquarium inrichten. Ze hebben het
begin al, een grote plexiglas bak.Wat moet daar allemaal in? Water.
Waterplanten. En vissen natuurlijk.Wat nog meer?

IK GA VISJES VANGEN
IN DE SLOOT HIERACHTER,
MET MIJN NET SCHEP IK ER
ZO EEN PAAR GOUDVISJES

UIT.

EN IK ZORG WEL VOOR
HET WATER! GEWOON EVEN

DE KRAAN AAN...

EHH... JONGENS...
VOLGENS MIJ WERKT
DAT NIET ZO HOOR!

OKE, LATEN
WE DAT GAAN
UITZOEKEN

Als een vis in het water:
wat moet je weten van een aquarium?
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In wat voor water leven vissen?

Thermostaat

Verwarming

Als je een aquarium inricht, is het belangrijk dat het water de juiste

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ heeft.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mensen hebben het niet graag koud. Ze zijn altijd ongeveer even warm.Wat
doe jij als je het koud hebt?

• Houd een thermometer een minuut onder je tong. Lees de temperatuur af.
• Ren nu een minuut zo hard mogelijk.
• Meet dan opnieuw de temperatuur.
• Is de temperatuur hoger of lager geworden?

Mensen bewegen meer als ze het koud hebben. Vissen nemen dezelfde tem-
peratuur aan als hun omgeving. Een vis in een wintersloot wordt koud. Een
vis in een tropisch aquarium wordt warm. Een vis is niet zoals een mens. Hoe
kouder een vis het heeft, hoe minder hij beweegt.
Een vis zwemt lekker als de temperatuur precies bij hem past.

Vergelijk een echt aquarium met het plaatje hieronder.
• Zit er een verwarming in?
• Ziet de verwarming er net zo uit als op het plaatje?
• Wat zijn de verschillen?

EN BEN JIJ NU WARMER
DAN EEN VIS?

Ex
pe

rim
en

te
er
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Ontdek

In wat voor water leven vissen?

EVEN OP DE THEMOSTAAT
KIJKEN...

EN DE TEMPERATUUR AFLEZEN...
DE TEMPERATUUR IS NET IETS
TE KOUD. VERWARMT HIJ NU?

Vissen kunnen niet in elk water leven. Een vis wordt net zo warm of koud als
het water waar hij in zwemt. Een tropische vis kan niet in ijskoud water over-
leven. Door de kou kan hij niet goed zwemmen.

In een aquarium kan je de temperatuur van het water meten en regelen. De
thermostaat meet de temperatuur. De verwarming maakt het water warmer
als dat nodig is.

Het is belangrijk voor de vissen dat het water altijd dezelfde temperatuur
heeft.

Schrijf deze zinnen met het goede antwoord over in je schrift.

• Als je niet weet hoe warm het water is, dan kun je de
temperatuur aflezen op de ..... (verwarming/thermostaat).

• Als het water te koud is, dan zorgt de ….. dat de ….. aan gaat
(verwarming/thermostaat).

• Als het water op goede temperatuur is, dan is de ….. niet in
werking (verwarming/thermostaat).

Als je een aquarium inricht, is het belangrijk dat het water de juiste

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ heeft.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9955183_OTIB_Aquarium:Opmaak 1  02-04-2007  13:30  Pagina 5



6

Wat ademen vissen in?

DE VISSEN ZWEMMEN
ALLEMAAL BIJ HET WAK.

WEET JIJ HOE DAT KOMT?

NEE, MAAR HET IS WEL
VREEMD. ALS HET KOUD IS,
DAN ZIT ER MEER . . . . . . . .

IN HET WATER.

Vissen hebben veel nodig: water, een goede temperatuur, waterplanten en

_ _ _ _ _ _ _ _ om te kunnen ademen.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _

Ex
pe

rim
en

te
er

Het water in een aquarium moet zo veel mogelijk lijken op het water waarin
de vis in de natuur zwemt. Het water heeft de goede temperatuur, er zijn
planten en er is genoeg licht.

Waterplanten maken iets aan als er licht op hun bladeren valt. Dit ademen de
vissen in.

• Vul een bak of teil met water.
• Haal een waterplant uit de sloot of koop er een in de dierenwinkel.
• Doe deze in een lege jampot.
• Zet de jampot met de plant erin omgekeerd in de bak met water.
• Laat dit een dag staan.
• Wat zie je dan bij de plant?
• Hoe heet dat spul?

Denk hierbij aan wat je zelf ook inademt.
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Wat ademen vissen in?

WAAROM ZITTEN ER
EIGENLIJK PLANTEN IN EEN

AQUARIUM?

DE VISSEN VOELEN ZICH VEILIG
ACHTER DE PLANTEN, DAAR KUN-

NEN ZE ZICH VERSTOPPEN.

IS DIT WAAR OF NIET WAAR?

OntdekVissen moeten ook ademhalen, net als mensen. Mensen ademen lucht in.
Vissen ademen onder water met hun kieuwen. Er is iets dat mensen en vis-
sen nodig hebben om te ademen. Dit zit in de lucht maar ook in het water.
Planten maken het aan als er licht op hun bladeren valt.

Schrijf de antwoorden op in je schrift. Je mag het opzoeken.
• Hoe heet het spul dat mensen en vissen inademen?
• Waarom komen vissen bij warm weer naar boven zwemmen?
• Wanneer hebben vissen moeite met ademhalen? Als het erg warm of

erg koud is?

Vissen hebben veel nodig: water, een goede temperatuur, waterplanten en

_ _ _ _ _ _ _ _ om te kunnen ademen.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _

9955183_OTIB_Aquarium:Opmaak 1  02-04-2007  13:30  Pagina 7



8

Hoe komt zuurstof in het water?
Ex

pe
rim

en
te

er

DIT VINDEN DE VISSEN LEUK,
EEN BEETJE ZUURSTOF

Als zuurstof in aanraking komt met het water, lost de zuurstof in water op.

Het water moet dan wel in _ _ _ _ _ _ _ _ zijn.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _

We weten al dat planten zuurstof in het water maken.Water kan ook nog op
een andere manier aan zuurstof komen. De zee en stromend water kunnen
zuurstof uit de lucht opvangen met hun golven.

• Neem twee theeglazen met heet water en doe in beide glazen een schep
suiker.

• Het ene glas laat je staan.
• In het andere glas roer je een tijdje.
• Wat is het verschil tussen de twee glazen?

Met water en zuurstof gaat het net zo!
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We weten al dat planten voor zuurstof in het water zorgen. In de zee nemen
de golven lucht gevangen. Ook beekjes en rivieren doen dit. Doordat ze stro-
men, nemen ze zuurstof mee in het water.

Schrijf deze zinnen met de goede antwoorden over in je schrift.
• Er zit meer/minder zuurstof in bewegend water.
• Als het stormt, komt er meer/minder zuurstof in het water.
• Onderaan een waterval is meer/minder zuurstof in het water.

Hoe komt zuurstof in het water? Ontdek

EVEN OPZOEKEN... EXTRA
ZUURSTOF IN EEN AQUARIUM...

Als zuurstof in aanraking komt met het water, lost de zuurstof in water op.

Het water moet dan wel in _ _ _ _ _ _ _ _ zijn.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _
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Hoe laten we water in het
aquarium bewegen?Ex

pe
rim

en
te

er

Welk apparaat laat meestal het water in een aquarium bewegen?

Dit is een _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _

Neem een grote bak met water. Je gaat het water laten bewegen.
• Bedenk vier verschillende manieren om het water te laten bewegen en

schrijf ze op.
• Probeer ze uit.
• Welke manier is het beste voor een aquarium?
• Teken een apparaat dat het water op deze manier laat bewegen.
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Hoe laten we water in het
aquarium bewegen?

Ontdek

Je weet nu dat er zuurstof in het water komt door beweging. Maar hoe laat
je het water bewegen?

• Bedenk drie apparaten die water (of vloeistof) kunnen laten bewegen.
Schrijf in je schrift voor elk apparaat op:
• Het water blijft wel/niet bewegen als ik wegloop.
• Er is wel/geen elektriciteit nodig.

• Welke manier is denk je het meest geschikt voor een aquarium?
En waarom?
Schrijf dit op in je schrift.

Welk apparaat laat meestal het water in een aquarium bewegen?

Dit is een _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _
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De pomp staat vaak naast het aquarium, of is er onder verstopt. De onder-
kant van de pomp is meestal groen en doorzichtig. De bovenkant van de
pomp is dicht. Daarin zit de techniek die het water laat bewegen.

Zoek de pomp van het aquarium. Zie je twee slangen? Daar loopt water
doorheen.

• Teken de pomp na.
• Teken pijlen op de slangen zodat je ziet welke kant het water op stroomt.

• Vul een bakje met slootwater.
• Giet dit door een koffiefilter heen in een glas.
• Wat zie je op de koffiefilter?
• Is het water in het glas schoner of viezer geworden?

In het aquarium komt ook viezigheid terecht, zoals poep en etensresten van
de vissen. Waarmee maak je dit schoon?

Hoe werkt een pomp in
het aquarium?Ex

pe
rim

en
te

er

DIT IS DE TECHNIEK VAN
DE POMP. WEET JIJ HOE DAT

DRAAIENDE DING HEET?

Een pomp zorgt voor schoon water en zuurstof in het water. De _ _ _ _ _

laat het water bewegen en de _ _ _ _ _ _ maakt het water schoon.

Codewoord: _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _
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Een pomp in het aquarium lijkt een beetje op een motorboot. Hoe sneller het
water achter de boot beweegt, hoe sneller de boot vooruit gaat.

Hoe werkt een pomp in
het aquarium?

Ontdek

HOE HEET ZO’N DING?

Het water in het aquarium
gaat door de pomp ook
bewegen. Alleen vaart het
aquarium niet weg.

Er zijn verschillende soorten
pompen voor een aquarium.
Kijk waar de pomp van het aquarium is.

• Schrijf deze zin met het goede antwoord over in je schrift.
De pomp is onder/naast/boven het aquarium.
Lijkt de pomp op het plaatje? Wat is anders?

Het water in een aquarium wordt soms vies door poep en etensresten
van de vissen. In het groendoorzichtige deel van de pomp gebeurt er iets
met het water.

• Schrijf deze zin met het goede antwoord over in je schrift.
In het groendoorzichtige deel zie je zand/steentjes/een spons. Hier loopt
het water doorheen. Het water is daarna schoner/viezer.

Een pomp zorgt voor schoon water en zuurstof in het water. De _ _ _ _ _

laat het water bewegen en de _ _ _ _ _ _ maakt het water schoon.

Codewoord: _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _
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Veel of weinig zuurstof? Schrijf deze tabel over in je schrift met het goede
antwoord.

Als een vis in het water:
wat moet je weten van een aquarium?

zuurstof in het water:

planten hebben weinig licht veel/weinig

planten hebben veel licht veel/weinig

beweging in het water veel/weinig

stilstaand water veel/weinig

koud water veel/weinig

warm water veel/weinig

NU HEB IK GEEN GEHEIMEN
MEER VOOR JULLIE OVER HET

AQUARIUM!
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Bekijk deze plaatjes goed en schrijf de antwoorden in je schrift.
• Welke pomp doet het goed?
• Wat is er mis met de andere pompen?

1.

3.

2.
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Jij als aquariumtechnicus

• Kijk elke dag naar de temperatuur van het water op de thermostaat.
• Schrijf de temperatuur op.
• Kijk aan het eind van de week of de temperatuur niet steeds anders is.

• Haal met een netje viezigheid weg. Voorzichtig! De vissen moeten niet
schrikken.

• Ga niet met je handen in het water! Soms zitten er bacteriën aan je handen waar
vissen ziek van worden.

• Kijk of de planten er goed uitzien.

Temperatuur

Vuil weghalen en planten

Sharella, Bas, Chen en Kim zijn aquariumtechnici. Zij kijken elke dag hoe het met de
vissen gaat en of de techniek goed werkt. Ben jij ook aquariumtechnicus? Kijk wat
Sharella, Bas, Kim en Chen doen. Dan weet je wat je taak is.

DENK ERAAN
DAT JE NIET MET
JE HANDEN IN HET

WATER KOMT!
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• Zit de stekker er wel in?
• Beweegt het water nog?
• Zit er genoeg zuurstof in het water?

• Kijk naar de filter.
• Is deze schoon?
• Zo niet, vertel jouw juf of meester dat de filter vies is.

De pomp

De filter
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Wist je dit al?
Een vis kan alle kanten op kijken, zonder zijn kop te bewegen. Dat komt door
zijn bolle ogen. Ook voelt, hoort en ruikt een vis. Met zijn schubben voelt hij
iedere beweging in het water. Dat is handig om te jagen of snel weg te
zwemmen als er gevaar is. Een vis heeft kieuwen om mee te ademen. Dit zijn
velletjes aan de zijkant die open en dicht gaan.

Zoals je gezien hebt, is er licht nodig in een aquarium. Je kan het aquarium
voor het raam zetten. Maar dan is er te veel licht en groeien er algen in. Het
water wordt dan vies.
Het is beter om lampen te gebruiken. Die zijn er in veel soorten en kleuren.

Het licht moet zo veel mogelijk lijken op wat vissen gewend zijn in de natuur.
Tropische vissen houden niet van veel licht. Sommige andere vissen juist wel.
Het licht is meestal 10 tot 12 uur per dag aan.

Er zijn nu niet veel geheimen meer over het
aquarium. En op de spreekbeurtkaart kun je
alles nog nalezen. Wil je meer weten?

Kijk op de volgende internetsites:
www.praktischtechniek.nl.
www.kennisnet.nl
www.wikipedia.nl.
www.ovb.nl/vissenschool.nl
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