
Hoe ben jij geboren?

Groep 3  50 min

Begrippen
Zwangerschap, geboorte, eicel, zaadcel,
bevruchting, bevalling, navelstreng, vruchtwater

Benodigheden

Babyfoto van ieder kind net na geboorte

Lesdoelen

De leerlingen weten hoe een baby in de buik van de

moeder komt, hoe een baby groeit in de buik en hoe een

baby geboren wordt

 De leerlingen zijn zich ervan bewust dat sommige

mensen geen kinderen (meer) willen of kunnen krijgen
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Hoe ben jij geboren?

Voortplanting en gezinsvorming

Deze les gaat over zwanger zijn. Als een vrouw zwanger is heeft zij een baby in haar buik. We
hebben het vandaag over hoe die baby daar terecht is gekomen, hoe de baby groeit geboren
wordt.

Waar was ik toen ik nog niet geboren was?

 5 min 

De leerlingen bekijken een filmpje over hoe een baby ontstaat en geboren wordt.

Dia 1

Start de les en vraag de leerlingen wat ze al weten over hoe een baby in de buik komt en hoe deze wordt geboren.
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Dia 2

Bekijk het filmpje
Leg uit dat jullie gaan kijken naar een filmpje over Emma. Emma is 7 jaar en wil graag van haar moeder weten waar zij was
voordat ze geboren was.

Dia 3

Bespreek de vragen op de dia met de leerlingen.

Hoe komt een baby in de buik?

 10 min 

Uitleg over hoe de baby in de buik komt.
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Dia 4

Leg aan de leerlingen uit, aan de hand van de plaatjes op de volgende dia’s, hoe een baby in de buik van de moeder komt. 

Dia 5

Er kan een baby in de buik van de moeder groeien als een eicel (een heel klein eitje) en een zaadcel (een heel klein zaadje)
bij elkaar komen. Een vrouw heeft een eicel in haar buik.

Dia 6

De man heeft zaadcellen in zijn balzak.
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Dia 7

Leg uit dat de eicel en de zaadcel bij elkaar kunnen komen als een man en een vrouw met elkaar vrijen. Als twee mensen
van elkaar houden en graag een kindje willen gaan ze met elkaar vrijen. Ze kleden zich uit en gaan bloot tegen elkaar aan
liggen. De piemel van  de man gaat dan in de vagina van de vrouw. Dan komen er zaadcellen uit de piemel van de man. Die
zwemmen naar de eicel van de vrouw. Dat is een soort zaadcellenrace, de zaadcellen die het eerste bij het eitje zijn proberen
nu allemaal door de wand van de eicel heen te komen. 

Dia 8

Vertel de leerlingen dat een bevruchting soms ook op een andere manier kan plaatsvinden: 
Als mensen graag een kindje willen maar het lukt niet om zwanger te worden door te vrijen kan de dokter soms een handje
helpen. Dan kan de dokter de zaadcel van de papa met de eicel van de mama samen in een buisje stoppen waar ze
samensmelten. Daarna worden de samengesmolten zaadcel en eicel vanuit het buisje in mama’s buik gestopt, zodat het
kindje daar verder kan groeien. 
Er zijn ook mensen die samen geen kindje kunnen krijgen. Bijvoorbeeld twee mannen of twee vrouwen die amen zijn en een
kindje willen of een mannen en vrouwen die onvruchtbaar zijn. Als zij een kindje willen moeten zij op zoek naar een
zaaddonor of een draagmoeder. Zij kunnen ook een kindje adopteren of pleegouders worden van kinderen van wie de
biologische ouders niet voor hen kunnen zorgen.

Hoe groeit een baby in de buik?

 15 min 

De leerlingen bekijken een filmpje over een echo en jullie bespreken met elkaar hoe de baby in de buik groeit. 
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Dia 9

Vertel de leerlingen het volgende over de verloskundige en een echografie: Als een vrouw zwanger is kan ze naar een
verloskundige of een arts gaan. Met een speciaal apparaat kan de verloskundige door de huid heen in de buik van de
moeder kijken, zodat zichtbaar wordt of het baby’tje goed groeit en of het een jongen of een meisje is. Laten we eens gaan
kijken hoe dat precies werkt. Bekijk nu het filmpje met de klas.

Dia 10

Leg na het bekijken van het filmpje aan de kinderen uit hoe een baby in de buik groeit aan de hand van deze en de volgende
dia’s: Een baby krijgt eten door de navelstreng. Dat is een slangetje dat naar zijn buik gaat, daar waar je navel  zit. Het eten
komt dus meteen in zijn buik. Hij kan nog niet met zijn mond eten, maar wel drinken. Af en toe neemt hij een slokje water
(vruchtwater) dat in de buik van de mama zit.

Dia 11

Een baby kan in de buik al op zijn duim zuigen, kopje duikelen en met zijn beentjes trappelen. Soms gaat hij ook een beetje
slapen. Zijn hartje klopt. De baby hoort ook veel geluiden door de buik heen. Hij kan zijn ouders horen en iedereen die dicht
bij de buik van de mama komt.
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Dia 12

Leg uit aan de hand van de afbeelding: de baby groeit 9 maanden in de buik. 
In het begin is hij nog zo klein als een korreltje suiker maar daarna gaat hij steeds groter groeien. Eerst heeft hij alleen nog
maar een hoofdje, een hartje en een rug. Later krijgt hij ook benen, armen, voeten en handen. 
Na de eerste maand is het baby’tje zo groot als een rijstkorrel. 
Na drie maanden zo groot als een citroen. Als de baby nog maar heel klein is, is ook al te zien of het een jongetje of een
meisje wordt.  

Na 5 maanden is het kindjes zo groot dat de moeder het kindje kan voelen bewegen.

Dia 13

Na 6 maanden is de baby zo groot als een ananas en na 8 maanden even groot als een meloen. 
Na negen maanden is de baby zo groot als een voetbal. Dan is het eindelijk zo ver, de baby is groot genoeg om geboren te
worden.

Hoe ben jij geboren?

 20 min 

Leerlingen bekijken en bespreken elkaars baby foto’s.
Instructie vooraf: Vraag de leerlingen een babyfoto mee te nemen van toen ze net geboren waren.
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Dia 14

Laat de leerlingen elkaars foto’s bekijken en stel de volgende vragen:

Vertel dan hoe een baby geboren wordt, misschien met de hulp van deze tekst en bekijk ter afsluiting samen met de
kinderen de foto’s die zij hebben meegebracht: De meeste baby’s komen bij de geboorte uit de vagina van de moeder. Eerst
heeft de moeder pijn in haar buik. Dat zijn weeën, die zorgen ervoor dat de baby zachtjes naar beneden wordt geduwd. Een
moeder moet dan hard drukken, persen heet dat. Dan komt de baby, soms pas na een paar uur, op de wereld. Eerst komt het
hoofdje door de vagina van de moeder naar buiten, daarna de schouders en dan de rest. Sommige baby’s worden met een
keizersnee geboren. Dit is een operatie in het ziekenhuis, waarbij de dokter een opening in de buik van de moeder maakt en
de baby door deze opening uit de buik haalt. Niet elke baby wordt even gemakkelijk geboren. Soms wordt een baby veel te
vroeg geboren, dan is hij nog niet genoeg gegroeid. Hij moet dan verder groeien in een couveuse. Dat is een glazen bak
waarin het lekker warm is, net als in mama’s buik, eigenlijk een soort namaakbuik.
Het kan ook misgaan tijdens de zwangerschap. Een vrouw kan een miskraam krijgen, wat betekent dat het vruchtje niet
goed meer groeit en wordt afgestoten. Het gebeurt ook wel eens dat een kindje gehandicapt wordt geboren. Dat is een
kindje dat later misschien niet zo goed kan lopen of zien of horen of niet op dezelfde manier kan denken als jullie.

Waar ben jij geboren? (thuis, in het ziekenhuis, in een ander land)

Hoe laat ben jij geboren?

Wie was erbij toen jij geboren werd?

Staan die mensen ook op de foto?

Dia 15

Sluit de les af en vraag de leerlingen of er nog vragen zijn.
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Afsluiting

Nu weet je precies waar jij was voordat je geboren was, hoe jij daar terecht bent gekomen en
hoe jij in de buik hebt kunnen groeien.

Tip 1Tip 1
Wees er van bewust dat er ook andere manieren zijn waarop kinderen (in de klas) verwekt kunnen zijn.

Tip 2Tip 2
Sommige leerlingen zullen vragen waarom niet alle mensen kinderen hebben, waarom zij geen broertje of zusje hebben
en hoe het zit met adoptie. Wees hier alert op en vertel dat er ook mensen zijn die ervoor kiezen om geen kinderen te
krijgen of die vinden dat hun gezin compleet is. Daarbij zijn er mensen die wel heel graag (nog) een kindje willen, maar
geen kindje kunnen krijgen. Zij kunnen een kindje adopteren of pleegouders worden van kinderen, voor wie de
biologische ouders niet konden zorgen.

Tip 3Tip 3
Besteed in deze les ook aandacht aan verschillende (culturele) rituelen en gewoonten rondom de geboorte van een
kind.
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