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Samenvatting Ω Jongens en meisjes

Dol op elkaar?
Soms zie je dat dieren of mensen dol op elkaar zijn. Dan willen ze veel bij
elkaar zijn en elkaar aanraken. Ze hebben allerlei versiermanieren.
Jongens en meisjes zijn leuk of juist stom. Dat kan liggen aan hoe ze eruit
zien, hun kleding, hun gedrag, hun hobby’s of sporten. Als iemand een
meisje leuk vindt, kan iemand anders hetzelfde meisje stom vinden.

Welke versiermanieren zijn er?
Dieren proberen elkaar met allerlei trucs
te versieren. Verschillende versiertrucs zijn:
kleur, geluid en geur.
De mannetjespauw heeft prachtige veren om
het vrouwtje te betoveren. Het roodborstje
zingt zijn snavel uit zijn lijfje voor een
vrouwtje! De zijdevlinder ruikt zijn vrouwtje
op kilometers afstand.
Mensen gebruiken dezelfde versiermanieren.
Met kleding en sieraden trekken ze de aandacht.
Sommigen trekken de aandacht door mooi te
zingen of met hun muziek. Ook zijn er allerlei
luchtjes die je op kunt spuiten om lekker te
ruiken.
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S a m e n v a t t i n g Ω Jongens en meisjes

Waarom zijn er meisjes en jongens?
Sommige dieren kunnen van geslacht veranderen.
Ze worden geboren als mannetje en later worden
ze vrouwtje. Dat is bij krabben en garnalen het
geval. Andersom is ook mogelijk bij vissen.
Sommige dieren zijn zowel mannetje als
vrouwtje. Dat is bij sommige
schelpdieren, wormen en
slakken. En er zijn dieren
die helemaal geen partner nodig hebben
om zich voort te planten. Deze dieren
kunnen zich in tweeën splitsen,
bijvoorbeeld de planaria’s. Bij
mensen is dat anders. Er is
een man én een vrouw nodig
om een kind te kunnen krijgen.

*

Waarin verschillen jongens en meisjes?
Je hebt geleerd wat er aan je lichaam verandert bij de start van de puberteit.
Jongens en meisjes krijgen een groeispurt en ze gaan meer zweten. Ook
gaat er okselhaar en schaamhaar groeien en krijgen ze soms jeugdpuistjes.
Meisjes krijgen borsten. Jongens krijgen de baard in de keel en hun spieren
gaan groeien. Sommige tieners vinden al die veranderingen niet leuk.
Ze moeten wennen aan de veranderingen.
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S a m e n v a t t i n g Ω Jongens en meisjes

Mag een meisje een jongen vragen?
Een meisje kan een jongen mee uit
vragen. Je kunt iemand laten weten dat
je hem leuk vindt. Dat kan met houding
en beweging.
Bijvoorbeeld door naar iemand te
knipogen of met iemand te stoeien.
Maar je kan het ook gewoon vertellen
en vragen of hij/zij iets met jou wil gaan
doen. Je kunt ook een briefje schrijven.

*

Een liefdesbrief schrijven, hoe doe je dat?
Een liefdesbrief schrijven kun je leren. Eerst moet je bedenken wat je op
papier wilt zetten over jezelf en over de ander.
Daarna moet je het nog netjes opschrijven.
Misschien wil je de brief nog versieren.
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