
Lekcja dla dziewcząt 
Zmiany psychiczne 
w okresie dojrzewania 

# Notatki 

W okresie dojrzewania zachodzą specyficzne procesy psychiczne, któ
re powodują, że z nastolatki przeobrażasz się w młodą kobietę. Zmia
ny fizyczne mogą wywoływać dyskomfort, jeśli nie jesteś zadowolona 
ze swojego wyglądu. Być może niepokoją Cię zmiany sylwetki, prze
tłuszczające się włosy albo pryszcze. W okresie dorastania zmienia się 
także Twoja psychika. Możesz obserwować tzw. huśtawkę nastrojów, 
czyli przechodzenie od radości do smutku lub odwrotnie. Odczuwasz 
potrzebę miłości. Tęsknisz za nią, marzysz o tym, żeby ktoś Cię za
uważył, może nawet piszesz wiersze lub pamiętnik? Chcesz się podo
bać, być podziwiana i adorowana. Zastanawiasz się, jak oceniają cię 
inni. Wiele wysiłku wkładasz w podkreślanie swojej indywidualności, 
by inni Cię dostrzegli i docenili. 

Dojrzewanie to również czas określania własnej tożsamości, po
szukiwania sensu życia, i zamierzeń. Poszukujesz odpowiedzi na py
tania: K i m jestem? Czego pragnę od życia? Nierzadko eksperymentu
jesz, zmieniasz stroje, fryzury, zainteresowania, znajomych. Dotkliwie 
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przeżywasz każdą krytykę, obojętność i stawianie granic przez doro
słych. Czasem reagujesz wybuchowo, buntujesz się. Staraj się wtedy 
nie zaogniać sytuacji, najlepiej na bieżąco rozwiązując konflikty. Nie 
jest łatwo zapanować nad emocjami, ale lepiej nie dopuszczać do ich 
wybuchu. Potem zwykle żałujemy, że daliśmy się im ponieść. Jeśli już 
tak się stało, magiczne słowo „przepraszam" zwykle przywraca har
monię i przynosi wszystkim ulgę - osobie, która wywołała konflikt 
i otoczeniu. 

Młodą osobę nierzadko dopadają też lęki, np. przed niepowodze
niami szkolnymi, przed odpowiedzialnością, wykluczeniem z paczki 
koleżanek. Rozterki i niepewność mogą prowadzić do zamykania się 

w sobie. Trudno jednak znosić samotność. Gdy czujesz 
bezradność, zwróć się do kogoś zaufanego z rodziny, 
np. mamy taty cioci czy starszej kuzynki. To oni znają 
Cię najlepiej. Ale nie zawsze łatwo jest zaufać osobie, 
z którą łączą nas więzy krwi. Gdy dom rodzinny nie 
daje oparcia i poczucia bezpieczeństwa, wtedy mo
żesz zwrócić się do przyjaciółki lub koleżanki. Warto 
też wiedzieć, że w naszym kraju dobrze funkcjonuje 
poradnictwo dla dzieci i młodzieży Jego celem jest 
pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Porać-
nictwem zajmują się psychologowie, pedagodzy leka
rze, seksuolodzy. Warto z nimi porozmawiać. Jeśli nie 
masz możliwości, aby spotkać się ze specjalistą, możesz 
skorzystać z telefonu zaufania, przy którym dyżurują 
competentne osoby To np. Telefon Zaufania dla Dzie
ci i Młodzieży 116 111 lub Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. 

Na poprawę humoru 
Wypisz poniżej sytuacje, rzeczy zdarzenia, cytaty i sentencje („złote 
myśli"), które poprawiają Ci nastrój. Podobną listę możesz zrobić na 
dużej kartce I powiesić nad łóżkiem. 
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Pomóż koleżance 
Koleżanka opowiedziała Ci o swojej trudnej sytuacji w domu. Jej rodzi
ce chcą się rozwieść. Nie radzi sobie z tym problemem. Napisz do niej 
maila, w którym z empatią postarasz się jej pomóc. 

DO: 

Praca w grupach 
Na podstawie informacji z lekcji, a także zawartych w podręczni
ku, spróbujcie pomóc waszym rówieśniczkom o nickach: julecczka 
i dzlSIat, przeżywającym trudności. Sformułujcie krótkie odpowiedzi. 
Przyjrzyjcie się także refleksji dziewczyny o nicku DagnaMara. Spo
rządźcie krótką notatkę (np. w punktach) i zaproponujcie sposoby roz
wiązywania problemów, z którymi spotykają się nastolatki. 

Trudno mi uwierzyć w siebie 
Jestem dziewczyną o niskim poczuciu własnej wartości. Teraz wcho
dzę w okres buntu i jeszcze trudniej jest mi uwierzyć w siebie. Krzyczę 
na wszystko, co mnie irytuje. Mam ochotę czasami zamknąć się w ja-
dmś kącie i już nigdy stamtąd nie wychodzić. Jak mam sobie z tym 
poradzić? Nawet czytanie książek i słuchanie muzyki, co uwielbiam, 
nie pomaga mi. Wręcz przeciwnie - drażni. Pomóżcie! 

julecczka 
za: http://vmw.poradnikzdrowie.pl [dostęp: 20 czerwca 2017] 
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Ciągle się kłócę 

Witam, nazywam się Natalia. Od prawie trzech miesięcy czuję się 
okropnie. Ciągle jestem smutna i zmęczona, bez powodu się wkurzam 
i mam częste napady płaczu. Wciąż kłócę się z moim chłopakiem i nie 
umiem dogadać się ze znajomymi. Od niedawna mam także uczucie 
zagrożenia i lęki. Pewnie z tego boli mnie głowa i brzuch. Mam wra
żenie, że ktoś mnie obserwuje. Nawet w domu przestałam się czuć 
bezpiecznie. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. 

dzlBiat 
za: http://www.poradnikzdrowie.pt [dostęp: 20 czerwca 2017] 

Grunt to się nie poddawać 

Zawsze przejmuję się na zapas, myślę o tym, co się jeszcze nie wy
darzyło. To wszystko mnie przytłacza i sprawia, że przestaję myśleć 
racjonalnie. Niestety, trudno jest znaleźć kilka minut na odpoczynek 
czy wyciszenie. Mam naprawdę wymagającą szkołę, przychodzę do 
domu, chwilę odpocznę i zabieram się za lekcje. Rzadko znajduję na
wet czas na lekturę, choć uwielbiam czytać i staram się robić to jak 
najczęściej, bo wtedy naprawdę się odprężam. Ostatnio zrobiłam po
stęp, zaczęłam się przejmować mniej, bardziej „olewać" sprawy, które 
nie są najważniejsze. Sami klasyfikujemy swoje życie. Ja na przykład 
lubię robić sobie różne postanowienia i zamierzam odhaczać każdy 
punkt, który znajduje się na liście:) Każdego dnia staram się zmieniać 
swoje życie na lepsze. Półtora roku temu zaczęłam biegać. W tym roku 
przeczytałam już 13 książek, to wzmacnia moją kreatywność. Grunt 
to się nie poddawać i wyciągać wnioski, ja robię tak po każdej porażce. 

DagnoMara 
za: http://nastek.pl [dostęp: 20 czerwca 2017] 
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Anoreksja i bulimia 
Na jadłowstręt psychiczny, czyli anoreksję, szczególnie narażone są 
nastoletnie dziewczęta. Moda, media, presja rówieśników sprawiają, 
że dziewczęta koniecznie chcą mieć szczupłą sylwetkę i przestają jeść. 
Niektóre z nich nie jedzą nie dlatego, że nie mają apetytu, ale np, cier-
bią na depresję. Pierwszym sygnałem anoreksji jest utrata miesiączki. 

Wtedy już należy zgłosić się do lekarza. Choroba ta zaczyna się oc 
celowego tłumienia głodu, a później nawet kilkudniowe ograniczenie 
edzenia nie sprawia trudności. Dziewczyna uważa, że jest ciągle „za 

gruba" i ma poczucie winy, że za dużo je, choć jej ciało jest już mocno 
wychudzone. Ma sterczące żebra, bladożółtą suchą skórę, wypadające 
włosy i ciągłe uczucie chłodu, spowo
dowane brakiem tkanki tłuszczowe , 
Myśl, że mogłaby przybrać na wa
dze, napawają przerażeniem. 

Leczenie jest ukierunkowane 
na właściwy sposób odżywiania 
się, jalc i na pomoc psychotera
peutyczną. Tą pomocą objęta jest 
również rodzina. 

Dziewczyna z bulimią nie
pohamowanie się objada, a na
stępnie prowokuje wymioty. 
Czasem bulimiczki posłu
gują się środkami przeczysz
czającymi lub moczopęc -
nyral. Objawy: uszkodzenia 
przełyku, próchnica zębów, 
może wystąpić krwawienie 
z odbytu. W tym przypadku 
leczenie farmakologiczne rów
nież po- łączone jest z psycho
terapią. 


