Galerij van de Mens - Ons lichaam

Werkblad - Niveau 2

Welkom in het gedeelte ‘Ons Lichaam’ van de Galerij van de Mens.
Stap na stap zal je veranderingen ontdekken die je lichaam gedurende je leven ondergaat: van embryo over kind naar adolescent en
volwassene. In de zaal vind je tal van 3D-modellen, animaties op tablets en plastinaten* die je zullen helpen bij het oplossen van dit
werkblad.
Begin bij de film ‘Het begin van nieuw leven’.
* Een plastinaat is een echt orgaan waaruit alle lichaamsvocht werd verwijderd en vervangen door siliconen.

EMBRYO*
* Tot de derde maand van de zwangerschap noem je
een ongeboren kindje een embryo, daarna een foetus.
1. Zet je in de zetel, bekijk de film over de veranderingen
die het menselijk embryo ondergaat gedurende de
zwangerschap en vul onderstaande tabel aan.

Weken

Grootte
van het
embryo

Veranderingen bij het embryo

Bevruchting
Vorming wervelkolom

3
4

5 mm

5
7

2,5 cm

16
36

49 cm

BABY / KIND
2. In de baarmoeder zit de baby in vruchtwater en krijgt daar zuurstof en voedingsstoffen via het bloed van de mama. Hoe heet het
orgaan dat zorgt voor de uitwisseling van het bloed tussen moeder en kind? ……………………………………..
Alle mensen hebben een litteken dat overgebleven is van de verbinding tussen jou en je moeder vóór je geboren werd. Welk litteken
is dit? ................................................................
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3. Je huid vormt een uitstekende grens tegen ziekteverwekkers zoals microben… zolang die geen gaten vinden. Microben raken
langs de natuurlijke lichaamsholten naar binnen. Verbind een lichaamsopening met de manier waarop je lichaam zich tegen indringers
beschermt.

4. Kinderen groeien…
Bij een 3-jarige gaat zijn hoofd …......... maal in zijn totale lengte. Bij een 10-jarige is dit …........ maal en bij een volwassene ….....
maal.
Maak hieronder een schets van het lichaam.

			 VOLWASSENE

3-JARIG KIND

3
4
1
2

5. Bij de geboorte zijn bijna alle hersencellen, die je ooit als volwassene zal bezitten
reeds aanwezig.
Babyhersenen ontwikkelen zich razendsnel.
De eerste hersengebieden die zich ontwikkelen zijn:
1)……………….., 2) …………………., 3)…………………
Rond je 6de jaar ontwikkelt zich vooral de zone voor 4)…………………
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6. Vul aan :
Het skelet van een volwassene bevat ….........… botten.
Bij een pasgeborene zijn er …........…

ADOLESCENT*
*Puberteit/Adolescentie: is de periode waarin meisjes en jongens zich tot volwassenen
ontwikkelen. Ze worden geslachtsrijp en ontwikkelen mentaal tot volwassenen.
7. Kijk en luister naar de voorstelling op de 3D-modellen.
Vul de afbeeldingen aan met elk ten minste 3 veranderingen die het lichaam van een
meisje en een jongen ondergaat tijdens hun reis naar volwassenheid.
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................

VOLWASSENE
8. Het lichaam bezit 630 spieren die onderverdeeld zijn in 3 soorten (types).
Som deze 3 soorten op en geef voor elk een voorbeeld.
1. ..........................................................................vb................................................................................................................................
2. ..........................................................................vb................................................................................................................................
3. ..........................................................................vb................................................................................................................................
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9. a. Je botten maken je lichaam stevig maar wat doen je gewrichten?
………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Kies 3 verschillende gewrichten, geef de naam en duid ze aan op het skelet.
		

1. ......................................................................................................................

		

2. ......................................................................................................................

		

3. ......................................................................................................................

10. Je lichaam is een enorme energieverbruiker. Of je nu beweegt, nadenkt, wakker bent of slaapt, dit kan niet zonder
energieverbruik.
Die energie wordt geleverd door voedsel dat eerst via een ingewikkeld proces verteerd wordt.
Benoem de aangeduide organen en hun functie.
1. ...........................................................................................................
		
2. ...........................................................................................................
		
3. ...........................................................................................................
4. ...........................................................................................................
		
5. ...........................................................................................................
		
6. ...........................................................................................................

1
2

3

4
5
6

11. Je hersenen sturen je zintuigen, bewegingen, ademhaling, lichaamstemperatuur, gevoelens, gedrag…
Dit gebeurt door prikkels die je hersenen doorheen zenuwcellen naar alle lichaamsdelen sturen.
Duid op onderstaande schema de weg aan van zo’n prikkel die vanuit je brein naar je hand loopt om zo deze te laten schrijven.

Mens - ons lichaam - werkblad - niveau 2

		

4

