
^ Przekazywanie życia 

N A T E J L E K C J I D O W I E C I E S I Ę 

0 ważnych rolach życiowych, czyli macierzyństwie 
1 ojcostwie, 
jak jest zbudowany i jakie funkcje pełni męski i żeński 
układ rozrodczy. 



Macierzyństwo i ojcostwo 
Rodzicielstwo jest dopełnieniem życia rodzinnego. Wprawdzie 
dwoje ludzi zawierających małżeństwo już tworzy rodzinę, ale gdy 
posługujemy się pojęciem „rodzina pełna", zwykłe mamy na myśli 
męża, żonę i dzieci. 

Zastanówcie się, co oznacza słowo „macierzyństwo". Niektórym 
kojarzy się ono zapewne z trudem, wysiłkiem, poświęceniem, in
nym - z dobrocią, ciepłem, czułością, poczuciem bezpieczeństwa. 
A z czym kojarzy się ojcostwo? Czy zastanawialiście się nad tym? 
K i m dla was jest ojciec? Bywa mistrzem, czasem surowym, ale 
sprawiedliwym sędzią, staje się przyjacielem. Ojcowie coraz czę
ściej włączają się w opiekę nad dzieckiem - są czuli i wspierający. 

Dziewczęta, wchodzące teraz w okres dojrzewania, zapewne 
kiedyś będą matkami, a chłopcy 
- ojcami. Macierzyństwo i ojco
stwo staną się więc częścią wasze
go życia. Dojrzewanie to okres, 
w którym wasze organizmy 
przygotowują się do dorosłości, 
a szczególnie do macierzyństwa 
i ojcostwa. Jest to czas, w którym 
dojrzewają i rozpoczynają dzia
łalność układy płciowe dziew
czynki i chłopca. 



Męski układ rozrodczy 
- budowa i funkcje 
Męski układ rozrodczy jest zbudowany z jąder, najądrzy, nasienio-
wodów, gruczołów: pęcherzykowych i krokowego, cewki moczo
wej i prącia. 

Jądra (męskie gruczoły płciowe) położone są w mosznie, wo
reczku luźnej skóry, który zapewnia jądrom ochronę i właściwą 
temperaturę, niższą niż w jamie brzusznej, W jądrach wytwarza
ne są plemniki (męskie komórki rozrodcze) oraz męski hormon 
płciowy. Najądrza gromadzą dojrzewające plemniki. Gruczoły 
pęcherzykowe i gruczoł krokowy wydzielają płyn nasienny, który 
razem z plemnikami tworzy nasienie, czyli spermę, Nasieniowody 
i cewka moczowa wyprowadzają nasienie na zewnątrz (na przy
kład w czasie współżycia seksualnego). Prącie, inaczej członek lub 
penis, jako część układu rozrodczego służy do złożenia nasienia 
w drogach rodnych kobiety w czasie aktu seksualnego. 

Gdy chłopiec dojrzewa, jego narządy płciowe intensywnie 
rosną, osiągając rozmiary takie, jak u dorosłego mężczyzny. Stają 
się też bardzo wrażliwe na różne bodźce, pojawiają się częste wzwo-
dy członka, czyli erekcje: pod wpływem ciśnienia napływającej 
krwi członek sztywnieje i wznosi się. Erekcje są przygotowaniem 
organizmu do przyszłej aktywności seksualnej. Występują także 
w nocy, podczas snu, i często kończą wtedy się wytryskiem nasie
nia. To zjawisko nazywa się polucją i jest całkowicie prawidłowe. 
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Rys. 2. Męski ukiod rozrodczy 



świadczy ono o tym, że jądra podjęły pracę i prawdopodobnie wy
twarzają już plemniki. Od tego momentu aż do końca życia chło
piec (właściwie już mężczyzna) jest płodny - może już zostać oj
cem, jeśli podejmuje współżycie seksualne. Mężczyźni są płodni 
stale, jądra wytwarzają miliony plemników dziennie. 

Żeński układ rozrodczy 
- budowa i funkcje 
żeński układ rozrodczy jest zbudowany z jajników, jajowodów, 
macicy i pochwy oraz zewnętrznych narządów płciowych: warg 
sromowych mniejszych i większych. 

Jajniki (żeńskie gruczoły płciowe) są położone w jamie brzusznej. 
Wytwarzają one żeńskie komórki rozrodcze - jajeczka. W pobliżu 
jajników znajdują się zakończenia jajowodów, wychwytujące uwol
nioną z jajnika dojrzałą komórkę jajową. Jajowód jest miejscem, 
gdzie spotykają się komórka jajowa i wędrujące na jej spotkanie 
plemniki; tutaj odbywa się zapłodnienie. Macica służy jako miejsce 
rozwoju dziecka przez cdy okres ciąży; kurcząc się, bierze udział 
w akcji porodowej - wypycha dziecko przez kanał rodny na ze
wnątrz. Pochwa jest narządem, w którym w czasie aktu seksualnego 
składane jest nasienie. W czasie porodu odgrywa rolę części kanału 
rodnego, czyb drogi, którą dziecko przychodzi na świat. Zewnętrzne 
narządy płciowe pełnią funkcje ochronne dla dróg rodnych. 
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