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Οι εννιά μήνες μέχρι τη γέννηση

Πριν γεννηθεί 
ένα μωρό, zει 
περίπου εννιά 
μήνες μέσα 
στην κοιλιά της 
μητέρας του. 
Σε αυτούς 
τους εννιά μήνες 
συμβαίνουν 
διάφορα 
πράγματα! 1  Για να γίνει ένα μωρό, χρειάζονται ένας άντρας και μία γυναίκα.

2  Πρέπει επίσης ένα από 
τα σπερματοζωάρια του άντρα 
να συναντήσει το ωάριο 
της γυναίκας.

3  Όταν γίνεται αυτή 
η συνάντηση, σχηματίζεται 
ένα μικρό αυγό που διαιρείται 
αμέσως σε δύο κύτταρα κι 
έπειτα σε 4, 8, 16… 

4  Όλα αυτά τα κύτταρα θα 
δημιουργήσουν το μελλοντικό 
μωρό, που θα μεγαλώσει μέσα 
στην κοιλιά της μαμάς.

5  Τον δεύτερο μήνα, το μωρό 
μοιάζει ήδη με έναν μικρό 
άνθρωπο. Είναι πλέον ένα 
έμβρυο. Η μικρή καρδιά του 
χτυπά.

6  Τον τρίτο μήνα, έχει ύψος 
περίπου 7 εκατοστά και έχει 
ήδη φύλο, δηλαδή είναι αγόρι 
ή κορίτσι.

7  Τον τέταρτο μήνα, έχουν 
σχηματιστεί τα δάχτυλά του.  
Η μαμά του το νιώθει  
να κουνιέται.

σπερματοζωάριο
ωάριο
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Τα δίδυμα 

Κάποιες φορές μια μαμά 
μπορεί να έχει δύο μωρά 
στην κοιλιά της: αυτά λέγονται 
δίδυμα. Aν προέρχονται από 
το ίδιο ωάριο, μοιάζουν 
σαν δυο σταγόνες νερό. 
Αυτά τα δίδυμα ονομάζονται 
ομοζυγωτικά  1 . 
Αν προέρχονται από δύο 
διαφορετικά ωάρια, τότε 
ονομάζονται ετεροζυγωτικά     
2 . Δε μοιάζουν μεταξύ 

τους περισσότερο από άλλα 
αδέρφια.

Ο ομφαλός

Το μωρό αναπνέει και 
τρέφεται με τη βοήθεια ενός 
μικρού σωλήνα, του ομφάλιου 
λώρου, που ξεκινά από την 
κοιλιά του και το συνδέει 
με τη μαμά του. 
Μόλις γεννηθεί το μωρό, 
ο γιατρός κόβει τον ομφάλιο 
λώρο, που πλέον δε 
χρειάζεται. 
Αυτό αφήνει ένα μικρό 
σημάδι στην κοιλιά του: 
είναι ο ομφαλός (αφαλός).

8  Τον πέμπτο μήνα, το μωρό 
δε σταματά να κουνιέται μέσα 
στην κοιλιά της μητέρας του. 
Βγάζει τα πρώτα του μαλλιά 
και γλείφει τον αντίχειρά του.

9  Τον έκτο μήνα, το βάρος 
του είναι περίπου ένα κιλό. 
Ανακαλύπτει πολλές νέες γεύσεις 
καταπίνοντας το αμνιακό υγρό 
που το περιβάλλει.

10  Τον έβδομο και τον όγδοο 
μήνα, έχει μεγαλώσει τόσο 
πολύ, που σχεδόν δεν μπορεί 
να κουνηθεί. 

11  Τον ένατο μήνα, το μωρό 
είναι έτοιμο να γεννηθεί· 
η μαμά του προετοιμάζεται 
για τη γέννα.

ομφάλιος 
λώρος

αμνιακό
υγρό

 1 2
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Από το κεφάλι ως τα πόδια

Το δέρμα

Τα μαλλιά

Το δέρμα καλύπτει ολόκληρο 
το σώμα και το προστατεύει. 
Όταν κάνει κρύο, 
ανατριχιάζουμε: οι πόροι, 
οι μικρές τρύπες του δέρματος, 
κλείνουν. Όταν κάνει ζέστη, οι 
πόροι ανοίγουν και ο ιδρώτας 
κυλάει για να δροσίσει το σώμα. 
Στο δέρμα φυτρώνουν 
επίσης οι τρίχες.Τα μαλλιά είναι οι τρίχες 

που προστατεύουν 
το κεφάλι από το κρύο και 
τα χτυπήματα. Μεγαλώνουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
μας, και αν δεν τα κόψουμε, 
μπορεί να φτάσουν σε μήκος 
το 1 μέτρο.

Τα νύχια

Τα νύχια καλύπτουν τις άκρες των δαχτύλων των χεριών και 
των ποδιών. Είναι φτιαγμένα από ένα σκληρό υλικό που μοιάζει 
λίγο με αυτό του κέρατου. Όπως και τα μαλλιά, τα νύχια 
μεγαλώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

στήθος

καρπός

βραχίονας

γεννητικά
όργανα

χέρι

πόδι

5 δάχτυλα

γάμπα

μπούτι

μασχάλη

αυχένας

μέση

γάμπα

5 δάχτυλα
αγκώνας

ωμοπλάτη

πλάτη

γλουτοί

γεννητικά 
όργανα

ώμος

ομφαλός

γόνατο

γοφός

φτέρνα

Το σώμα 
αποτελείται
από τρία μέρη: 
το κεφάλι, 
τον κορμό και 
τα μέλη.
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Οι μύες Ο σκελετός

Χάρη στους μυς μπορείς να χαμογελάς ή 
να κλείνεις τα μάτια σου, να περπατάς ή να 
σηκώνεις το χέρι σου. Οι μύες στηρίζονται πάνω 
στα κόκαλα του σκελετού με κάποια ελαστικά 
βοηθήματα, τους τένοντες. 

Κάτω από το δέρμα και τους μυς βρίσκεται ο 
σκελετός. Αποτελείται από λίγο περισσότερα από 
200 οστά που είναι τοποθετημένα το ένα μέσα 
στο άλλο. Τα οστά συνδέονται μεταξύ τους με τις 
αρθρώσεις, που μας επιτρέπουν να κινούμαστε. 

κρανίο

ωμοπλάτη

οστό της 
λεκάνης

μηριαίο
οστό

Υπάρχουν 
περισσότεροι 
από 600 μύες 
στο σώμα μας.

Για να 
προχωρήσεις 
ένα βήμα,
θέτεις σε 
κίνηση 
περισσότερους
από 200 μυς!

δικέφαλος

κοιλιακοί

κνήμη

26 οστά 
του ποδιού

27 οστά 
του χεριού

σπονδυλική
στήλη

στέρνο

θωρακικοί

12 ζεύγη 
πλευρών

  33 
σπόνδυλοι
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Σπίτια από όλο τον κόσμο

Σε όλο 
τον κόσμο,
οι άνθρωποι 
κατοικούν σε 
διάφορα είδη 
σπιτιών. Μπορεί 
να είναι πολύ 
ψηλά ή να έχουν 
μόνο έναν όροφο, 
από ξύλο, πέτρα, 
άχυρα, με πυλωτή 
ή σκαμμένα μέσα 
σε βράχο… 
Τα περισσότερα 
είναι σταθερά, 
υπάρχουν όμως 
και άλλα που 
μετακινούνται. 

Ο ουρανοξύστης είναι ένα πολύ ψηλό κτίριο 
με πολλούς ορόφους. Είναι τόσο ψηλό, που 
μοιάζει να αγγίζει τον ουρανό.

Κάποτε οι Εσκιμώοι 
κατασκεύαζαν ιγκλού κόβοντας 
και ενώνοντας μεταξύ τους 
κομμάτια πάγου. Τα ιγκλού 
χρησίμευαν και σαν καταφύγια 
των κυνηγών. Σήμερα ζουν 
σε μικρά σπιτάκια από ξύλο, 
βαμμένα σε διάφορα χρώματα.

Στα αφρικανικά χωριά 
οι καλύβες είναι 
κατασκευασμένες από χώμα 
και άχυρα. Είναι μικρά σπίτια 
που το εσωτερικό τους 
παραμένει δροσερό παρ’ όλη 
τη ζέστη.

Τα τροχόσπιτα είναι σπίτια 
πάνω σε ρόδες.
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Στις χώρες που βρέχει πολύ τα σπίτια είναι 
χτισμένα πάνω σε πυλώνες, δηλαδή σε ξύλινα 

δοκάρια καρφωμένα στο έδαφος.

Tα πολυτελή ξύλινα σπίτια που υπάρχουν στο 
βουνό ονομάζονται σαλέ. Η σκεπή τους έχει 

μεγάλη κλίση για να μη συγκεντρώνει πολύ χιόνι.

Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που 
οι Ινδιάνοι της Αμερικής ζούσαν σε σκηνές, 

τις οποίες κάλυπταν με δέρματα ζώων.

Οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες, οι πρίγκιπες 
και οι πριγκίπισσες κατοικούν σε παλάτια,

που είναι σπίτια τεράστια και μεγαλοπρεπή.

Οι Τουαρέγκ, οι νομάδες που διασχίζουν
την έρημο της Σαχάρας στην Αφρική,

ζουν σε αντίσκηνα. 

Οι τρωγλοδύτες φτιάχνουν τα σπίτια τους
μέσα σε σπηλιές ή σε τρύπες 

ανάμεσα στους βράχους.
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