
11 Lekcja osobno dla dziewcząt i chłopców 

Rodzi się dziecko 

Wiesz już z lekcji przyrody, że aby począł 
się nowy człowiek, potrzebna jest komórka 
jajowa i plemnik. W procesie jajeczkowa-
nia (owulacji) żeńska komórka rozrodcza 
zostaje uwolniona z pęcherzyka jajniko
wego. Od tego momentu zaczyna się jej 
wędrówka jajowodem w kierunku macicy. 
Jeśli komórka jajowa spotka się z plemnika
mi, które zostały przekazane kobiecie przez 
mężczyznę w czasie współżycia płciowego, 
może dojść do zapłodnienia. W nasieniu 
mężczyzny znajduje się około 60-200 mi-
ionów plemników, czyli męskich komó

rek rozrodczych. Mają jeden ceł ~ dotrzeć 
do jajeczka. To wędrówka długa i trudna, 
przeżyją ją tylko te plemniki, które są zdro
we, silne i szybkie. A ten, który pierwszy 
dotrze do celu, da początek nowemu życiu. 

Zapłodniona komórka jajowa zaczyna się dzielić na coraz więcej ko
mórek. Kiedy zarodek (tak nazywa się pierwszy etap życia człowieka) 
dotrze na miejsce, zagnieżdża się w miękkiej jak kołderka ściance maci
cy. Na początku ciąży zarodek podlega bardzo intensywnym zmianom, 
zachodzącym w błyskawicznym tempie. Dziecko pływa w wodach pło
dowych, które chronią je przed urazami. Tlen i składniki odżywcze nie
zbędne do rozwoju otrzymuje dzięki pępowinie, przez którą przebiega
ją naczynia krwionośne. Każdy z nas ma ślad po pępowinie - to pępek. 

Początek czwartego tygodnia ciąży jest bardzo ważny - od 21. dnia 
bije serce dziecka. Uderza ok. 140-150 razy na minutę i zaczyna pom
pować krew. Długość ciała zarodka wynosi 4 mm - tyle co ziarnko ryżu. 

Ciąża trwa około 38-40 tygodni. W tym czasie dziecko rośnie od 
wielkości kropki na końcu tego zdania do około 50 cm długości i 3-4 
kilogramów wagi. Przez dziewięć miesięcy dziecko rozwija się, uczy 
umiejętności potrzebnych mu po przyjściu na świat, np. ćwiczy odruch 
ssania niezbędny podczas karmienia. 



Rozwój dziecka w łonie matki 
z liter umieszczonych pod kolejnymi 
miesiącami życia dziecka - czytając 
wspak - utworzysz hasło: 

i miesiąc Ma długość okoto 

E 4 mi imetrów 1 waży okoto E 1 grama. 
dzieck 

miesiąc 

IV 
miesiąc 

VI 
miesiąc 

11 Ma 2 centymetry długości 

miesiąc i reaguje na bodźce miesiąc 
dotykowe. Dziecku bije już dotykowe. Dziecku bije już 

I serce, a e dwa razy szybciej I 
niż serce matki. 

Ziewa, obraca się, fika 
koziołki. Na początku 
trzeciego miesiąca dziecko 
ma wielkość ząbka czosnku, 
a pod koniec tego miesiąca 
ma już rozmiar brzoskwini 
i waży około 20 gramów. 

Ma 20 centymetrów i waży 
170 gramów, słyszy dźwięki 
i widzi światło. 

V Dziecko pięknieje: rosną 

miesiąc włosy, rzęsy, brwi miesiąc 
i paznokcie. Waży oko o i paznokcie. Waży oko o 

• 

Z 450 gramów, śpi i budzi się 
na przemian. 

Waży 600 gramów. Gdyby 
teraz się urodziło, mogłoby 
przeżyć w inkubatorze. 

VII Bardzointensywnie rośnie, 

miesiąc porusza się energicznie. miesiąc 
Ćwiczy ruchy oddechowe, 

W 
Ćwiczy ruchy oddechowe, 

W połyka wody płodowe. 

VIII 
miesiąc 

IX 
miesiąc 

N 

worzy się podściółka 
tłuszczowa. Dziecko robi 
się pulchne. Waży około 
2,5 kg i mierzy około 34 cm, 
Doskonali się mózg i system 
nerwowy. 

Rodzi się. Średnia waga to 
około 3,5 kg i wzrost około 
50 cm. 

Tu wklej 
swoje zdjęcie, 
gdy byłeś/aś 

noworodkiem. 
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Gdy powiększa się nam rodzina 
Jeśli urodzi Ci się braciszek lub siostrzyczka, albo masz już młodsze ro
dzeństwo, wiesz, że mamle przybyło wiele nowych obowiązków. Często 
jest zmęczona. Pomyśl: w czym można Jej pomóc? Zaczynając od sylaby 
w kolorowej ramce, wędruj tak, aby z rozsypanych sylab ułożyć hasło. 
Wpiszje w linijki. 
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