
KAKO SE 
RODIMO?
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA



NARIŠI PIKICO. ALI VEŠ, DA JE BIL 
VSAK ČLOVEK NA ZAČETKU TAKO 
VELIK KOT TA PIKICA!

• Včasih so otrokom, ki so spraševali, kako so 

prišli na svet, rekli, da jih je prinesla štorklja. 

Še danes so na nekaterih čestitkah, ki jih 

damo mamicam, ko rodijo, naslikane 

štorklje. 



KAKO SI PRIŠEL NA SVET?

• Moški imajo (poleg penisa) spolni organ, ki ga imenujemo 

moda. V modih nastanejo moške spolne celice –

SEMENČICE. 

SEMENČICE

MODA



KAKO SI  PRIŠEL NA SVET?

• Ženske spolne organe (poleg vagine) imenujemo jajčniki. 

V jajčnikih nastanejo ženske spolne celice ali jajčeca.

jajčniki



KAKO SI  NA
SVET?

• Ženska in moški, ki se 

imata rada, si izkazujeta 

nežnost. Pogosto pride 

do spolnega odnosa. In 

takrat lahko pride do

združitve  semenčeca in 

jajčeca. Temu rečemo 

OPLODITEV. Pravimo, da 

je ženska zanosila oz. da 

je noseča.



Kako si prišel na svet?
V MAMINEM TELESU – V MATERNICI – SE ZAČNE

RAZVIJATI OTROK. PO POPKOVINI DOBIVA 
HRANO IN KISIK. PRED ZUNANJIMI SUNKI GA ŠČITI 

PLODOVNICA (PLODOVNA VODA). 

Po prvem mesecu

Po drugem mesecu

Po tretjem mesecu



KAKO SI PRIŠEL NA SVET?

PO ČETRTEM MESECU PO PETEM MESECU

PO ŠESTEM MESECU

Nosečnica mora enkrat mesečno na pregled h ginekologu, ki

lahko naredi ultrazvok maternice, da preveri stanje otroka.

Spol otroka določi moška spolna celica ali semenčica.



KAKO SI  
PRIŠEL NA 
SVET?

• PO DEVETIH MESECIH JE 

DOJENČEK PRIPRAVLJEN 

NA PRIHOD NA SVET. 

MAMA ČUTI TO KOT 

SUNKOVITO BOLEČINO, KI JI 

REČEMO POPADEK. ZAČNE 

SE POROD.  MAMA MORA 

TEDAJ V PORODNIŠNICO. 

KOMAJ ROJENEMU

OTROKU REČEMO

NOVOROJENČEK.

PO SEDMIH MESECIH PO OSMIH MESECIH

PO DEVETIH MESECIH SE 

OTROK OBRNE NA 

GLAVO. 



Sedaj pa v zvezek z rdečo napiši naslov 
Kako se rodimo!

Odgovori na 
vprašanja v celih 

povedih!

1. Kako se imenuje 
moška spolna 
celica in kje se 

razvija?

2. Kako se imenuje 
ženska spolna 
celica in kje se 

razvija?

3. Kako pride do 
oploditve?

4. V katerem delu 
ženskega telesa se 

razvija otrok?

5. Zakaj je 
pomembna 
popkovina?

6. Kaj otroka ščiti 
pred zunanjimi 

sunki?

7. Koliko mesecev 
traja, da se otrok 

rodi?

8. Kako nosečnica 
ve, da se je začel 

porod?

9. Kako se imenuje 
zdravnik, ki skrbi za 

mamino in 
otrokovo zdravje v 
času nosečnosti?

10. Katera spolna 
celica določi spol 

otroka?



Pa še naloga!

• Pozanimaj se: ob kateri uri si 

se rodil; koliko si tehtal ob 

porodu in koliko si meril v 
dolžino; zakaj so ti starši dali 

tako ime (kaj je vplivalo na 

njihovo odločitev). 

• Vse podatke zapiši v zvezek!



ZANIMIVOSTI

Otroci že v maternici slišijo in si zapomnijo zvoke 

zunanjega sveta, zato novorojenčki poznajo glas 

svoje matere, očeta in sestric ali bratcev ter celo 

ločijo materni jezik od tujega jezika. 

Zapomnijo si tudi okus hrane, ki jo je mama jedla 

med nosečnostjo.

Novorojenčki ne vidijo razločno. Barv ne vidijo, 

ampak ločijo svetlo od temnega.

Porodničar mora prerezati popkovnico.


