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Stripverhaal bevruchting, ontwikkeling & geboorte   Biologie  
 
Je gaat een stripverhaal maken over de bevruchting van de eicel. 
Vouw je blaadje een paar keer door de helft, zodat je 4 gelijke vlakken hebt. 
In deze vlakken ga je de onderstaande beschrijvingen tekenen. 
Natuurlijk mag je leuke/grappige bijschriften verzinnen bij de plaatjes. 
Aan het einde van de les moet je het inleveren. 
 
 
Plaatje 1: De eicel komt vrij door ovulatie uit de eierstok. 
Plaatje 2: Sperma komt de baarmoeder binnen en reist naar de eileider. 
Plaatje 3: De eicel raakt bevrucht (close-up). 
Plaatje 4: De bevruchte eicel nestelt zich in het baarmoederslijmvlies. 
Plaatje 5: Het embryo ontwikkelt zich tot een foetus. 
Plaatje 6: Op de echo is een gezonde baby te zien. 
Plaatje 7: De navelstreng tussen baby en placenta wordt doorgeknipt. 
Plaatje 8: Credits (gemaakt door …, klas). 
 
Verrijking:   
Bij plaatje 3: Laat zien dat de bevruchte eicel zich 3 keer deelt. 
Bij plaatje 5: Laat zien hoe een embryo er anders uit ziet dan een foetus. 
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