
WOORDENLIJST LES 1

doemdenken Verwachten dat alles slecht zal aflopen.
futuristisch Gezegd  an dingen die uit de toekomst lij en te komen.
het gadget Een hebbeding.
het hoogstandje Iets wat heel knap gemaakt of gedaan is.
ingenieus Slim bedacht, met knappe techniek.
innovatief Vernieuwend.
interactief Op elkaar reagerend.
ongewis Onzeker.
onrealistisch Onwerkelijk. Geen rekening houdend met de werkelijkheid.
operationeel Geschikt om ermee te werken, klaar voor gebruik.
het profijt Het voordeel, het nut.

het prototype Het eerste model.
de sciencef ction Een verzonnen verhaal dat zich in de toekomst afspeelt en waarin de techniek veel verder

is dan nu.

op termijn Na een bepaalde tijd.
de tijd zal het leren Later zullen we het weten.
de toekomst isie De manier waarop je de toekomst voor je ziet.
de utopie Het droombeeld over een volmaakte wereld.

vernuftig Heel knap bedacht.
virtueel Denkbeeldig. Het bestaat niet echt.
de whizzkid Een kind dat erg handig is op de computer.

WOORDENLIJST LES 5

het concept Het plan, de opzet, het voorlopig ontwerp van iets wat je wilt maken.
de constructie De manier waarop iets in elkaar zit of is opgebouwd.
driedimensionaal Niet plat, maar met een lengte, breedte en hoogte (of diepte).
evolueren Zich geleidelijk ontwikkelen en beter worden.
de factor De omstandigheid of medeoorzaak waardoor iets tot stand komt of gebeurt.
de generatie Bij apparaten: een zelfde soort apparaten, ze zijn ongeveer in dezelfde tijd gemaakt en

kunnen min of meer hetzelfde.
nabij Dichtbij in afstand of tijd.
optimistisch Positief denkend, alles van een gunstige kant bekijken.
pessimistisch Negatief denkend, sombere verwachtingen hebben.
de positie De houding, de stand van je lichaam.
praktisch Handig, doelmatig.
produceren Iets maken, vaak in een fabriek.
de prognose De voorspelling. De uitspraak over hoe iets waarschijnlijk zal verlopen.
de techniek staat voor niets Met techniek kan alles.
de tijd hebben Geen haast hebben.

de tijd is rijp Het moment is geschikt.

het toekomstperspectief De vooruitzichten voor de toekomst, de mogelijkheden die de toekomst gaat brengen.
transformeren Van vorm veranderen.

de versie Een bepaalde uitvoering.

verwachtingsvol Hoopvol.
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