
Zweten 
  
Zweten is een superslimme truc van het lichaam. Door te gaan zweten ( 
of transpireren) wordt je lichaam niet te warm. Binnen in je lijf 
schommelt de temperatuur altijd rond de 37 graden. Dat is de 
temperatuur waarbij je organen hun werk het beste doen.  
Zweten zorgt er ook voor, dat je afvalstoffen kwijtraakt.  
Zodra de lichaamstemperatuur stijgt, gaat er een seintje naar je 
hersenen. Die sturen dan weer een bericht naar de zweetklieren in je 
huid. Zij "maken" het zweet. Het zweet wordt via de poriën afgevoerd. 
Poriën zijn piepkleine gaatjes in je huid.  
Als je het koud hebt, gaat er een seintje naar de hersenen. Die sturen 
dan een bericht naar de bloedvaten onder je huid. Die gaan dicht er je 
krijgt kippenvel.  
Dieren zweten op een andere manier. Olifanten klapperen met de oren 
als ze het warm hebben. Honden gaan hijgen met de tong uit de bek. 
Slangen, salamanders en krokodillen kunnen niet zweten. Zij* blijven 
zoveel mogelijk in de schaduw.  
Veel mensen vinden het niet fris om naar zweet te ruiken. Daarom 
gebruiken ze deodorant.  
In deodorant zit alcohol met een lekker luchtje. 
 
 
 
  
 
1 een ander woord voor "zweten" is  

o  transporteren 
o  transpieren 
o  transpireren 

 
2 als je gezond bent, is de lichaam 

o  33 graden 
o  32 graden 
o  37 graden 

 
3 als je lichaam te koel is, krijg je 

o  zweet 
o  kippenvel 
o  een rode kleur 

 



4 als je lichaam te warm is, krijg je 
o  kippenvel 
o  zweet 
o  een rode kleur 

 
5 zweet wordt gemaakt door de  

o  zweetklieren 
o  poriën 
o  haartjes op je huid  

 
6 poriën zijn 

o  haartjes op de huid 
o  makers van zweet 
o  kleine gaatjes in je huid 

 
7 een slang zweet niet, maar 

o  spuit gif 
o  verstopt zich onder een steen 
o  wordt agressief 

 
8 een deodorant 

o maakt je dronken 
o houdt de zweet tegen 
o zorgt ervoor, dat je de zweetlucht niet ruikt 

 
9       in de tekst is het woordje zij* onderstreept. Dat zijn de: 

o olifanten 
o honden 
o slangen, salamanders en krokodillen 

 
 
 
 
 
 

 


