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Bioplek: Opdra chten ge s l a ch t s o rganen - man
http://www.bioplek.org/bioplek/animaties/voortplanting/mn.html
1. Geef de namen van de genummerde onderdelen.

1 = ___________________________ 9 =___________________________
2 = ___________________________10 =___________________________
3 = ___________________________11 =___________________________
4 = ___________________________12 =___________________________
5 = ___________________________13 =___________________________
6 = ___________________________14 =___________________________
7 = ___________________________15 =___________________________
8 = ___________________________
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Zoek de antwoorden op de volgende vragen.
2. Waarvoor dient het sponsachtig weefsel in de penis?
____________________________________________________________________
3. Hoe heet het als bij een jongetje de voorhuid verwijderd wordt?
____________________________________________________________________
4. Geef de Latijnse naam voor zaadbal.
____________________________________________________________________
5. Wat zijn de taken van de zaadballen (2 dingen noemen)?
____________________________________________________________________
6. Waarom hangen de zaadballen “buiten” het lichaam in de balzak?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Wat is de taak van de prostaat(klier)?
____________________________________________________________________
8. Wat is de taak van de zaadleiders?
____________________________________________________________________
9. Wat is de taak van de bijbal?
____________________________________________________________________
10. Wat gebeurt er met de penis bij een erectie?
____________________________________________________________________
Hoe komt dat?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Waaruit bestaat sperma?
____________________________________________________________________
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12. Schrijf de juiste naam van de onderdelen achter de elke beschrijving.
buis waardoor zaadcellen naar de urinebuis gaan

______________________

plaats waar de zaadcellen gemaakt worden

______________________

onderdeel dat zaadvocht maakt en de uitgang van
de blaas afsluit bij een erectie

______________________

wordt volgepompt met bloed waardoor de penis
stijf wordt

______________________

plaats waar de zaadcellen worden opgeslagen

______________________

buis waardoor sperma het lichaam verlaat

______________________

13. Leg uit waardoor een jongen met een erectie, niet kan plassen ___________________
_______________________________________________________________________
14. Een klier is een orgaan(tje) dat een bepaalde stof maakt.
Welke twee orgaantjes uit de bron zijn klieren? _________________________________
Wat wordt er door die kliertjes gemaakt? ______________________________________
15. Uit welk orgaan zijn de zaadcellen afkomstig bij een zaadlozing? __________________
Noem in de juiste volgorde alle organen waar de zaadcellen doorgaan naar buiten.
_______________________________________________________________________
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