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Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο 

Ονοματεπώνυμο:     Τάξη-Τμήμα: Ημερομηνία: 

Εισαγωγή: Ένας μαθητής της Α Γυμνασίου ζητάει από τη 

μητέρα του να του μιλήσει για την αναπαραγωγή στον 

άνθρωπο και εκτυλίσσεται ο παρακάτω διάλογος:  

Μητέρα: Ο μπαμπάς βάζει ένα σπόρο στην κοιλιά της μαμάς 

και μετά από εννιά μήνες γεννιέται το μωρό. 

Μαθητής: Νομίζω πως τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Στο μάθημα της Βιολογίας 

μάθαμε ότι άνθρωπος είναι ____________ οργανισμός: τα αρσενικά άτομα παράγουν 

____________ και τα θηλυκά ____________. Η ένωση των δύο αυτών κυττάρων ονομάζεται 

____________. Το έμβρυο αναπτύσσεται στη __________ της γυναίκας και μετά από εννιά 

μήνες γεννιέται το μωρό. 

Στη σελίδα wikispaces με τίτλο «αναπαραγωγή» και στην ενότητα «η αναπαραγωγή στον 

άνθρωπο» θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναπαραγωγή στον άνθρωπο. 

Α. Αφού παρακολουθήσετε το animation που σχετίζεται με την αναπαραγωγή στον 

άνδρα να τοποθετήσετε ενδείξεις στο παρακάτω σχήμα και να απαντήσετε τις ερωτήσεις: 

1. Για ποιο λόγο οι όρχεις έχουν χαμηλότερη 

θερμοκρασία από το υπόλοιπο σώμα; 

____________________________________________

____________________________________________ 

2. Ποια είναι η πορεία του σπερματοζωαρίου; 

____________________________________________

____________________________________________ 

Β. Αφού παρακολουθήσετε το animation που σχετίζεται με την αναπαραγωγή στη 

γυναίκα να τοποθετήσετε ενδείξεις στο παρακάτω σχήμα και να απαντήσετε τις 

ερωτήσεις: 

1. Σε ποιες λειτουργίες συμμετέχει ο κόλπος της γυναίκας; 

          _________________________________________________ 

          _________________________________________________ 

2. Ποια είναι η πορεία του ωαρίου; 

        __________________________________________________ 

        __________________________________________________ 
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Γ. Να περιγράψετε τις διαδικασίες που συμβαίνουν στο σώμα της γυναίκας κατά τη 

διάρκεια του έμμηνου κύκλου, όπως φαίνονται στην αντίστοιχη προσομοίωση. 

 

1:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ποια είναι η διαφορά έμμηνου κύκλου και έμμηνης ρύσης; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Πότε πραγματοποιείται η ωορρηξία και για ποιο λόγο συμβαίνει; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Δ. Αφού παρακολουθήσετε τα animation για τη σεξουαλική επαφή, τη γονιμοποίηση, την 

εγκυμοσύνη και τη γέννηση να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

1. Πότε ξεκινάει και πότε σταματάει η παραγωγή ωαρίων στη γυναίκα; Πως 

ονομάζεται η περίοδος κατά την οποία η γυναίκα δεν παράγει πλέον ωάρια; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Πότε ξεκινάει η παραγωγή σπερματοζωαρίων στον άνδρα και τι ονομάζουμε 

εκσπερμάτιση; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1 2 4 3 
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3. Να κάνετε την αντιστοίχιση: 

Στήλη 1 Στήλη 2 

1. Αρσενικός γαμέτης Α. Το πρώτο κύτταρο κάθε οργανισμού 

2. Θηλυκός γαμέτης Β. Σπερματοζωάριο 

3. Όρχις Γ. Παράγει ωάρια 

4. Ωοθήκη Δ. Παράγει σπερματοζωάρια 

5. Ζυγωτό Ε. Ένωση ωαρίου-σπερματοζωαρίου 

6. Γονιμοποίηση ΣΤ. Ωάριο 

 

4. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις 

Στο τέλος την 8ης βδομάδας το έμβρυο έχει μήκος ____________ και ζυγίζει __________. 

Όλοι οι ____________ και τα ___________ έχουν σχηματιστεί. Ο σχηματισμός του 

__________ ολοκληρώνεται την 9η βδομάδα. Ο πλακούντας φέρνει σε επαφή το αίμα του 

________ με το αίμα της ________. Μέσω αυτού περνούν στο έμβρυο από το αίμα της 

μητέρας  ________, ________ και __________ . Από το έμβρυο προς το αίμα της μητέρας 

περνούν ____________ και ______________. Το έμβρυο συνδέεται με τον πλακούντα μέσω 

του ___________________ και περιβάλλεται από ένα σάκο γεμάτο ___________________. 

Αυτό το υγρό προστατεύει το έμβρυο από ________________________________________. 

5. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι «σπάνε τα νερά»; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Τι ονομάζουμε τοκετό; Γιατί το κεφάλι του μωρού εξέρχεται πρώτο; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Γιατί κόβεται και δένεται ο ομφάλιος λώρος; Πότε αποβάλλεται ο πλακούντας; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Τι σας εντυπωσιάζει περισσότερο στην αναπαραγωγή του ανθρώπου; Γιατί; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Για να εφαρμόσετε τις νέες γνώσεις που αποκτήσατε να απαντήσετε στην παρακάτω 

ερώτηση σωστού-λάθους: 

1. Η έμμηνη ρύση διαρκεί 28 ημέρες. 

2. Τα σπερματοζωάρια παράγονται στους όρχεις. 

3. Η γονιμοποίηση στον άνθρωπο είναι εσωτερική. 

4. Το ωάριο γονιμοποιείται στη μήτρα. 
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5. Ο ομφάλιος λώρος συνδέει το έμβρυο με το πεπτικό σύστημα της μητέρας. 

6. Τοκετό ονομάζουμε την έξοδο του εμβρύου από τη μήτρα μέσω του κόλπου. 

7. Το αμνιακό υγρό χρησιμεύει στη διατροφή του εμβρύου. 

8. Η ωορρηξία πραγματοποιείται τη δέκατη τέταρτη ημέρα του έμμηνου κύκλου. 

   

Ήρθε η ώρα να ανατρέξετε στις αρχικές σας απόψεις για την αμφιγονική αναπαραγωγή 

στα φυτά και στα ζώα και να σκεφτείτε αν έχετε αλλάξει απόψεις μετά την 

πραγματοποίηση του μαθήματος.  Αφού ελέγξετε τις απαντήσεις σας στην εισαγωγή να 

απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Αν η αρχική σας απάντηση στην εισαγωγή του μαθήματος δε συμφωνεί με αυτά που 

διαπιστώσατε κατά τη διάρκεια του μαθήματος που νομίζετε ότι οφείλεται αυτό; Τι άλλαξε 

στις απόψεις σας; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο σε αυτή την ενότητα; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


