Galerij van de Mens - Ons lichaam

Werkblad - Niveau 3

Welkom in het gedeelte ‘Ons Lichaam’ van de Galerij van de Mens.
Stap na stap zal je veranderingen ontdekken die je lichaam ondergaat gedurende je leven ; 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
1. Vul onderstaande tabel aan.

Weken

Grootte

Veranderingen

Bevruchting
4
Vorming wervelkolom

5
7

2,5 cm

16
36

BABY / KIND
2. Een baby ondergaat bij zijn geboorte en daarna enorme veranderingen. Zet op de juiste plaats in onderstaand schema:
Verbonden schedelbeenderen / ademen door longen / aangeboren / Vervormbare soepele zones, fontanellen / Toevoer via placenta
/ zuurstof via placenta / (moeder)melk / Aangeboren + verworven

Voor de geboorte

Na de geboorte

Ademhaling
Schedel
Voedsel
Immuniteitsysteem
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3. Zolang een kind groeit, veranderen de lichaamsverhoudingen. Zo is het hoofd van een volwassene het …….. deel van zijn lichaam,
bij een driejarig kind is dat het……deel. Teken hieronder (in verhouding) het lichaam van een volwassene en dat van een driejarig kind.

VOLWASSENE
			

3-JARIG KIND

4. De hersenen, ons meest complexe orgaan.
Denken, zien, voelen, horen… dat alles doen we met ons brein. Vul in onderstaande schema de functie(s) van de voorgestelde
hersenzones aan.
1. .....................................................................................................
3
2. .....................................................................................................
2
4
3. ....................................................................................................
4. ....................................................................................................
5. ...................................................................................................

1

5

6. ...................................................................................................
7. ..................................................................................................

9

8. ..................................................................................................

8

7

6

9. .................................................................................................
Duid in het volgende verhaal welke hersenzones achtereenvolgens in actie komen. (De overeenkomstige getallen volstaan)
De wekker maakt mij wakker ( ), ik zie dat het 7 uur is ( ). Mama roept “komen eten” ( ). Ik antwoord “ja, ik kom” ( ) en spring uit
mijn bed ( ). Mijn maag is leeg, maar ik zal toch eerst een frisse douche nemen ( ). Oeps… het water is te heet ( ).
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5. Vul aan :
Het skelet van een volwassene bevat ….........… botten.
Bij een pasgeborene zijn er ……
Hoe kan dat?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................

ADOLESCENT
6. Gedurende je puberteit krijgen hormonen vrij spel. Wat gebeurt er tijdens je reis naar volwassenheid?
Kijk en luister naar de voorstelling op de 3D - modellen en vul het kruiswoordraadsel in.
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7. Wat is de oorzaak van het bloedverlies gedurende de menstruatie ? .................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
8. Tijdens de adolescentie komen de hersenen verder tot rijping. De functies (= zones) die met “verstand” te maken hebben, lopen
vertraging op.
Leg uit: waarom als je als 14-jarige alcohol drinkt of drugs gebruikt, je meer kans hebt om verslaafd te worden dan iemand van 21.
..................................................................................................................................................................................................................

VOLWASSENE
9. 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..................................................................

10. Welke van deze 3 spieren gebruik je bewust?
Hoe heten de armspieren die er voor zorgen dat ik mijn boekentas kan optillen. Wat gebeurt er op dat moment met mijn armspieren?
Naam: ...................................................
Probeer dit uit te leggen of maak een schets. .......................................................................
11. Wat is de functie van een gewricht?
Bekijk het kniegewricht (plastinaat). Met welk van de 6 in metaal voorgestelde gewrichten komt dit
overeen? Geef de naam.................................................
Kies 3 verschillende gewrichten, geef de naam en duid ze aan op het skelet.
		

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

		

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

		

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

12. Je gaat een avondje uit naar de bioscoop. Spannende film!
Plots geroep en geschreeuw, brand…
Hoe reageer je hierop, en welke veranderingen voel je lichamelijk?
Laat je hierbij helpen door het beluisteren van het 3D-model over de hersenen.
Hoe heet deze reactie? ....................................................................
Veranderingen: ........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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13. 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 complex proces verteerd wordt.
Benoem de aangeduide organen en hun functie. (3D-model en plastinaten)
1. ...........................................................................................................
		
2. ...........................................................................................................
		
3. ...........................................................................................................

1
2

3

4

4. ...........................................................................................................
		
5. ...........................................................................................................
		
6. ...........................................................................................................

5
6

14. Zwaarlijvigheid (obesitas) is een plaag in onze maatschappij. We raken gemakkelijk aan voedsel en bewegen te weinig. Het
teveel aan ingenomen calorieën slaan we op als vet. Welke negatieve gevolgen kan obesitas hebben? .............................................
Maar als je niet meer eet, haalt het lichaam eerst energie uit ………………….. daarna uit…………….. . Dan wordt het gevaarlijk.
Je lichaam begint ………………… te verbruiken. Duurt dit te lang dan kan je niet meer ……………………. En zelfs niet meer
…………………….. .
Dit betekent het einde.

Ga zelf na hoe het met jouw gewicht gesteld is.
Gewicht : .........................
Lengte: ............................
Duid aan op de draaischijf.
En?: op dieet of enkele boterhammen meer?

15. Er worden steeds dikkere baby’s geboren. Hoe komt dit?
…………………………………………………………………………………………
16. Wat stelt onderstaande foto voor: één …………………en één…………………………..1000
x vergroot.
Wat zie je bij
Nr 1 : één ……………….. (ware grootte)
Nr 3 : 280 000 000 …………………… (ware grootte)
Hoeveel van deze 280 000 000 ……………………………. zullen / zal die ene eicel
bevruchten: …......
Begin van nieuw leven.
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