
9 Lekcja dla dziewcząt 

U progu dojrzewania 

Kiedy popatrzysz na zdjęcia ze swojego 
dzieciństwa, z pewnością zauważysz, jak 
bardzo się zmieniłaś od tamtego czasu. Czy 
to naprawdę ja? - zapytasz z niedowierza
niem. Z małej dziewczynki ze śmiesznymi 
kucykami wyrosłaś na nastolatkę. Okres 
dojrzewania jest szczególny w życiu każ
dej dziewczyny. Wtedy bowiem rozwija się 
wszystko to, co składa się na jej kobiecość. 
Obserwujesz u siebie nie tylko zmiany do
tyczące budowy ciała. Okres dojrzewania 
to również szereg zmian związanycb z roz
wojem Twojej psychiki, emocji oraz sfery 
społecznej, czyli relacji z innymi ludźmi. 
Zewnętrzne zmiany fizyczne pojawiają się 
najwcześniej i są najłatwiejsze do zauwa
żenia. Zwiększa się waga i wysokość ciała, 

wydłużają się stopy i dłonie. Wewnątrz organizmu zachodzą zmiany 
ważne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Czasami trudno o nich 
rozmawiać, ponieważ mają charakter intymny Uświadomienie sobie, 
że Twoje ciało zaczyna przybierać inny kształt, może wywołać zdzi
wienie, czasem niepokój, a nawet lęk. Potrzeba czasu, aby zrozumieć 
i upewnić się, że te zmiany są naturalne. 

Zapewne zauważyłaś, że zaczęły rosnąć Twoje piersi. Niekiedy to
warzyszy temu lekkie pobolewanie, ale to szybko minie. Zdarza się 
też, że gruczoły piersiowe nie rozwijają się równomiernie, jedna pierś 
jest większa niż druga. Ta asymetria jest chwilowa. Pod koniec okresu 
cształtowania piersi się wyrównują. W okresie dojrzewania biodra stają 
się szersze, przystosowując się w ten sposób do ciąży i urodzenia dziec-
ca.. Zauważysz również pojawienie się włosów pod pachami i w okoli
cach łonowych. 

Między 11. a 16. rokiem życia pojawia się pierwsza miesiączka, zwa
na też menstruacją. To znaczy, że Twój organizm przygotowuje się do 
tego, abyś mogła w przyszłości zostać mamą. Wystąpienie menstruacji 



powinno Cię ucieszyć, bo to znak, że rozwijasz się prawicPowo. Często 
po pierwszej miesiączce następna długo się nie pojawia lub krwawienia 
są nieregularne. Musi upłynąć trochę czasu, aby cykle miesiączkowe się 
rmormowały. 

Zmiany, zmiany... 
Czas przemian organizmu, w którym dziewczynka staje się kobietą, wy
stępuje między 10-11 a 13-14 rokiem życia. Nazywa się on skokiem 
pokwitaniowym lub dojrzewaniem. Uzupełnij poniższy tekst, który cha
rakteryzuje zmiany zachodzące w organizmie dziewczynki. 

Szybki ciała; wydłużają się i rosną 

, więc rodzice muszą kupować nowe ubrania 

i buty. Systematycznie narasta tkanka 

dlatego sylwetka dziewczynki staje się zaokrąglona. Rozwija się owło-

sienie i pod 

Pojawia się wzmożone wydzielanie 

Najbardziej zauważalnym objawem dojrzewania jest rozwój i wzrost 

.Najbardziej znaczącym symptomem, 

że dziewczynka stała się kobietą jest 

Pracą układu nerwowego i hormonalnego steruje , 
a najważniejszym ośrodkiem jest organ wielkości fasolki, znajdujący się 
u podstawy czaszki, który nazywa się 
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Test „Dojrzewanie - prawda czy fałsz" 
Przeczytaj poniższe stwierdzenia i wstaw znak „x" w kratce P lub F 
zaznaczając, czy są one prawdziwe czy fałszywe. 

; Lp. Twierdzenie 
1 

P F 

1 
Burza hormonalna to etap, w którym dziewczynka przygotowuje 
się do bycia kobietą i w przyszłości matką, a chłopiec do bycia 
mężczyzną i w przyszłości ojcem. 

2 Dojrzewanie wszystkich dziewcząt i chłopców rozpoczyna się 
jednocześnie i jednocześnie się kończy. 

3 Podczas dojrzewania zmienia się kształt i wielkość narządów 
płciowych. Dotyczy to zarówno chłopców, jak i dziewcząt. 

4 Narządy płciowe są najintymniejszą częścią naszego ciała 
i spełniają ważną rolę w przekazywaniu życia (poczęcia dziecka). 

5 Pierwszą miesiączkę dziewczynka może dostać między 11 a 14 
rokiem życia, ale czasem później - do 16,17. roku życia. 

6 
Jesli mama zaczęła pozniej miesiączkować, to prawdopodobnie 
córka też później dostanie miesiączkę. Ma to związek 
z dziedziczeniem genów. 

7 Najczęściej przerwa między ko ejnymi krwawieniami wynosi 
27-28 dni, ale niektóre kobiety mają cykle dłuższe lub krótsze. 

8 Kiedy dziewczyna ( ub kobieta) nie dba o jakość żywienia, np, 
gfoazi się, cykl miesiączkowy może Dyc zaburzony luo przerwany. 

9 Miesiączka trwa tylko 1 dzień. 

10 
Zanim pojawi się miesiączka, dziewczynka zauważa na kilka 
miesięcy wcześniej białawą wydzielinę z pochwy (osadza się ona 
na bie iźnie). 

11 Wszystkie kobiety miesiączkują regularnie. 

12 Dziewczynka, która już miesiączkuje, jeśli podejmie współżycie 
seksualne, może zajść w ciążę i zostać matką. 


