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Het leven op zee 
 

Leg de volgende woorden naast de juiste foto 
ETEN-MENSEN-MOTOR-OLIE-UITVINDING-VERVUILT-VISSEN-ZWART 

 
 

 

Een boot verliest altijd olie in de zee. Zo ………… 
een boot het water van de zee. 

 

Boten hebben iets met auto’s, brommers, 
motorfietsen, vliegtuigen, bussen gemeen. Door 

dat ding kan je vooruitgaan zonder zelf te moeten 
roeien, duwen of trappen. Het werkt wel alleen 

maar als je er brandstof zoals bijvoorbeeld benzine 
in doet. Wat is het? een ..................... 

 

In de zee leven wel miljoenen .............., planten en 
vogels. Door de vervuiling verdwijnen helaas veel 

soorten 
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Ben je al eens in een haven geweest? Heb je er ook 
al eens naar het water gekeken? Het water in een 
haven ziet vaak .......... van de olie. Daarom is het 

niet goed voor mensen of vissen om er te 
zwemmen. Ook vogels maker er niet graag een 

nest. Zeg nu zelf! Wie wil er nu in vuil water leven? 

 

Een boot is een hele knappe ................ Alleen is 
het spijtig dat boten die met een motor varen, het 

zeewater vuil maken met hun olie. Zouden 
uitvinders hier geen oplossing voor kunnen 

vinden? 

 

Ik droom van een wereld waarin de .............zorg 
dragen voor de aarde in plaats van haar te 

vervuilen. 

 

Wat gebruik je om je fietsketting en machines te 
smeren? ................ Tip: Het komt van diep uit de 

aarde. Je moet er heel diep voor in de aarde 
graven. Dit gebeurt vaak midden op zee. Al 

verschillende keren gebeurden hier ongelukken 
mee. Dan komen er miljoenen liters van in de zee 

terecht. Zeevogels en vissen gaan dan dood. 

 

De vissen in de zee zijn heel belangrijk voor de 
mens. Niet alleen om te .........., maar ook omdat 

heel veel vogels en andere dieren ze nodig hebben 
om te overleven. Hoe minder vis, hoe minder 

vogels en andere dieren er kunnen leven. 
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