
NA TEJ LEKCJI DOWIECIE SIĘ 
jakie zmiany sygnalizują, że rozpoczyna się okres 
dojrzewania, 
0 ważnych kwestiach, które mogą was niepokoić 
1 nurtować. 



Pierwsze zmiany fizyczne i psychiczne 
Przed wami początek okresu dojrzewania, niektórzy 
może już stoją u jego progu. Jest to czas wielkich prze
mian - okres, w którym chłopcy stają się mężczyzna
mi, a dziewczęta - kobietami. Dojrzewanie trwa 
6-8 lat i obejmuje wiele zmian zachodzących 
w ciele i w psychice. Początek okresu dojrzewania 
przypada u dziewcząt na 9.-12. rok życia, u chłop
ców zaczyna się nieco później, w 10.-13. roku życia. 
Ważne jednak, byście pamiętali, że każdy organizm 
ma własny program dojrzewania i porównywanie swo
jego rozwoju z rozwojem koleżanki czy kolegi w tym 
samym wieku nie ma sensu. 

Pierwsze zmiany fizyczne związane z dojrzewaniem 
u dziewczynki to: szybki wzrost, początek rozwoju pier
si i pierwsze pojedyncze włosy w okolicy łonowej. Nie
co później pojawia się specyficzna wydzielina z pochwy 
(biaława, bezwonna), która jest zapowiedzią pierwszej 
miesiączki. Dalsze zmiany - wystąpienie miesiącz
ki , rozwój gruczołów sutkowych, kontynuacja wzrostu, 
kształtowanie się sylwetki typowo kobiecej - pojawiają się 
w kolejnych latach. Będziemy je omawiać w klasie piątej 
i szóstej. 

Początki dojrzewania u chłopców objawiają się 
powiększeniem jąder i moszny oraz wystąpieniem 
pojedynczych włosów w okolicy narządów płcio
wych. W następnym etapie dojrzewania trwa in
tensywny rozwój narządów płciowych, rozpoczy
na się gwałtowny wzrost, głos chłopca zmienia się 
z dziecięcego na męski (mutacja), występują polucje, 
czyli nocne wytryski nasienia. Sylwetka chłopca zmie
nia się na męską, pojawia się zarost na twarzy. Zmiany 
te będą stanowiły temat zajęć w klasie piątej i szóstej. 

Zmianom fizycznym u obu płci towarzyszy huś
tawka emocjonalna - występują częste zmiany na
stroju, intensywne przeżywanie zdarzeń codzienne
go życia - zarówno tych radosnych, jak i smutnych. 



Zawieracie przyjaźnie, 
czasem bardzo rozczarowuje 

was zachowanie niektórych 
rówieśników. Wzrasta chęć 

samodzielnego decydowania 
o sobie. Samodzielne podej

mowanie decyzji to bardzo 
ważna umiejętność, musicie 
jednak pamiętać, że powin
ny jej towarzyszyć rozsądek 

i odpowiedzialność. Jeśli 
uprzesz się, że wyjdziesz na 

spacer w cienkiej kurtce, nie 
narzekaj później, że marzniesz 

- to przecież konsekwencja 
twojego wyboru. Dojrzewa
nie to dobry czas na trening 

samodzielności i odpowie
dzialności. W miarę dorasta

nia przekonacie się, że czas ten 
niesie wiele pięknych chwil, 
ale także niemało kłopotów 

i niepokojów. W wyższych 
dąsach będziemy próbowali 

wspólnie im zaradzić. 

O co najczęściej pytacie 
Przed wami czas wielkich przemian. Najlepszym przygotowa
niem do niego jest zdobywanie rzetelnej wiedzy. Jeśli nurtują was 
jakieś pytania, najprościej zadać je komuś, do kogo macie zaufa
nie. Wspaniale, jeśli takimi osobami będą rodzice lub starsze ro
dzeństwo. Możecie także pytać nauczyciela wychowania do życia 
w rodzinie, który chętnie udzieli wam wyjaśnień. W dalszej części 
rozdziału odpowiemy na kilka pytań, często zadawanych przez wa
szych rówieśników. 



• PYTANIA ZADAWANE PRZEZ DZIEWCZĘTA 

Co to jest miesiączka? 
Jest to zluszczanie się błony śluzowej macicy, któremu towarzy
szy pękanie naczynek krwionośnych i krwawienie z pochwy. 
Gdy dziewczynka wchodzi w okres dojrzewania, w jej ciele roz
poczynają się cykliczne zmiany. Zmiany te są przygotowaniem 
do macierzyństwa. Pojawienie się pierwszej miesiączki oznacza, 
że dziewczyna stała się płodna i może być matką. 

Jak się zachowywać w czasie miesiączki? 
Aby ochronić bieliznę, należy używać podpasek higienicznych. 
Każda dziewczyna dobiera je według swoich potrzeb. Najlepiej wy
próbować kilka rodzajów podpasek, aby wybrać najbardziej wy
godną. Podpaski wymienia się w zależności od obfitości krwawie
nia, zwykle co kilka godzin. Pierwsze miesiączki mogą być skąpe, 
czasem bardziej przypominają brązowawe plamienie niż żywoczer-
woną krew. Jednak nawet nienasiąknięte podpaski należy wymie
niać, a 2-3 razy w ciągu dnia trzeba umyć okolice krocza. Kąpiel 
wskazana jest raczej pod prysznicem niż w wannie. Nie należy za
pominać o codziennej zmianie bielizny. Nie ma powodu, by ogra
niczać zwykłą codzienną aktywność. Przy dobrym zabezpieczeniu 
(właściwie dobrana, dobrze umocowana podpaska) można ćwi
czyć na lekcjach wychowania fizycznego, z wyłączeniem sportów 
siłowych i pływalni. Miesiączka nie jest chorobą, to powtarzający 
się naturalny stan każdej kobiety, chociaż bywa, że towarzyszą jej 
pewne dolegliwości, na przykład napięcie lub ból w dole brzucha. 
Zajęcie się ulubioną formą aktywności jest w tej sytuacji zdecydo
wanie lepsze niż pochopne sięganie po tabletkę przeciwbólową. 

Jak długo będą mi rosły piersi? 
Rozwój piersi jest bardzo indywidualny, u każdej dziewczynki 
przebiega nieco inaczej. Rozpoczyna się zwykle około l O . - l l . roku 
życia i trwa do 16. roku życia lub nawet dłużej. W czasie wzro
stu piersi często bywają niesymetryczne, czyli jedna jest chwilo
wo większa od drugiej. Pod koniec okresu kształtowania wielkość 
piersi wyrównuje się, chociaż czasem niewielka asymetria pozosta
je. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, w końcu nasze dłonie, stopy 
czy uszy też nie są całkowicie identyczne. 



• PYTANIA ZADAWANE PRZEZ CHŁOPCÓW 

Dlaczego dziewczyny rosną szybciej od nas? 
Nie rosną szybciej, ale zaczynają fazę szybkiego wzrostu wcze
śniej. To oznacza, że w pewnym momencie (zwykle jest to piąta lub 
szósta klasa) dziewczęta są przeciętnie wyższe niż ich rówieśnicy. 
Wkrótce jednak to się zmienia: chłopcy wchodzą w okres szybkich 
przyrostów wysokości później, ale rosną intensywniej, doganiając, 
a później przeganiając dziewczęta. W efekcie, po zakończeniu okre
su dojrzewania, dorośli mężczyźni są przeciętnie wyżsi niż kobiety. 

Co to jest sperma? 
Sperma to inaczej nasienie. Tworzą ją produkowane w jądrach 
plemniki oraz wydzielina gruczołów pęcherzykowych i gru
czołu krokowego. Nasienie j est stale wytwarzane w organizmie 
chłopca - od początku okresu dojrzewania przez całe dorosłe 
życie. 

Czy każdy chłopak musi kiedyś zostać ojcem? 
Nie, nie każdy musi. Decyzję o posiadaniu dzieci zarówno męż
czyzna, jak i kobieta powinni podejmować świadomie, wtedy kie
dy naprawdę chcą zostać rodzicami i czują się na siłach opiekować 
potomstwem. Każdy chłopak powinien jednak pamiętać, że ciąża 
powstaje jako wynik aktu seksualnego między mężczyzną i kobie
tą. Jeśli więc podejmie kiedyś aktywność seksualną, musi się liczyć 
z możliwością zostania ojcem. Bycie ojcem to bardzo poważna 
sprawa, dlatego decyzje związane z aktywnością seksualną muszą 
być odpowiedzialne i wymagają dojrzałości. 

POLECENIA I PYTANIA 
Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące problemów dojrze
wania albo chcecie dowiedzieć się więcej, zorganizujcie „bank 
pytań". Pytania zanotujcie na kartkach, włóżcie do koperty 
i przekażcie ją nauczycielowi wychowania dożycia w rodzinie. 


