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ZAJĘCIA: U PROGU DOJRZEWANIA. (2 lekcja dla grupy dziewczynek) 

Przed Wami początek okresu dojrzewania, niektórzy może już stoją u jego progu. Dojrzewanie 

trwa 6 – 8 lat i obejmuje wiele zmian zachodzących w ciele i  w psychice. Kiedy popatrzysz na 

zdjęcia ze swojego dzieciństwa, z pewnością zauważysz, jak bardzo się zmieniłaś od tamtego 

czasu. Z małej dziewczynki wyrosłaś na nastolatkę. Obserwujesz u siebie nie tylko zmiany 

dotyczące budowy ciała. Okres dojrzewania to również szereg zmian związanych z rozwojem 

Twojej psychiki, emocji oraz sfery społecznej, czyli relacji z innymi ludźmi. 

Każda dziewczynka rozwija się tak samo, ale tempo i czas zmian u każdej z nich przebiega 

zgodnie z jej własnym zegarem biologicznym. 

Zmianom fizycznym u obu płci towarzyszy huśtawka emocjonalna – występują częste zmiany 

nastroju, intensywne przeżywanie zdarzeń codziennego życia – zarówno tych radosnych, jak  

i smutnych. 

  

Huśtawka nastrojów i uczucia: 

 Przeżywanie i wyrażanie uczuć jest czymś 

naturalnym, 

 Możemy jednak nauczyć się właściwie je 

okazywać, 

 Ważne, aby mieć świadomość, jak nasze zachowanie wpływa na innych i jak inni 

wpływają na nas, 

 Jeśli nauczymy się właściwie reagować i panować nad sobą, odczujemy radość  

i satysfakcję. 

Dziewczynka – oznaki pokwitania, czyli początkowego okresu dojrzewania – między 9 a 13 

rokiem życia: 

- przyrost wysokości i wagi ciała; 

- wydłużenie się dłoni i stóp; 



- powiększenie piersi; 

- pojawienie się pierwszej miesiączki; 

- szersze biodra. 

 

Ćwiczenie 1. Czas przemian. 

Uzupełnij poniższy tekst, który charakteryzuje 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. Pojawia się wzmożone wydzielanie ………………….. Najbardziej 

zauważalnym objawem dojrzewania jest wzrost i rozwój ……………………….. Najbardziej znaczącym 

symptomem, że dziewczynka stała się kobietą jest ……………………………………… 

 

ZAJĘCIA: U PROGU DOJRZEWANIA. (2 lekcja dla grupy chłopców) 

Przed Wami początek okresu dojrzewania, niektórzy może już stoją u jego progu. Dojrzewanie 

trwa 2 – 5 lat i obejmuje wiele zmian zachodzących w ciele i  w psychice. Może już zauważyłeś 

pierwsze zewnętrzne oznaki dojrzewania u siebie. Z małego chłopca wyrosłeś na nastolatka. 

Obserwujesz u siebie nie tylko zmiany dotyczące budowy ciała. Okres dojrzewania to również 

szereg zmian związanych z rozwojem Twojej psychiki, emocji oraz sfery społecznej, czyli relacji 

z innymi ludźmi. 

Każdy chłopiec rozwija się tak samo, ale tempo i czas zmian u każdego z nich przebiega zgodnie 

z jego własnym zegarem biologicznym. 

Zmianom fizycznym u obu płci towarzyszy huśtawka emocjonalna – występują częste zmiany 

nastroju, intensywne przeżywanie zdarzeń codziennego życia – zarówno tych radosnych, jak  

i smutnych.  

 

Huśtawka nastrojów i uczucia: 

 Przeżywanie i wyrażanie uczuć jest 

czymś naturalnym, 

 Możemy jednak nauczyć się właściwie 

je okazywać, 

 Ważne, aby mieć świadomość, jak 

nasze zachowanie wpływa na innych i jak inni wpływają na nas, 

 Jeśli nauczymy się właściwie reagować i panować nad sobą, odczujemy radość  

i satysfakcję. 



Chłopiec – oznaki początkowej fazy dojrzewania, między 9 a 15 rokiem życia: 

- przyrost wysokości i wagi ciała; 

- wydłużenie się dłoni i stóp; 

- zmiana głosu (mutacja); 

- rozwój narządów płciowych (jąder, moszny); 

- pojawiają się pierwsze polucje (zmazy nocne); 

- zarost na twarzy; 

- umięśnienie. 

W czasie dojrzewania gruczoły płciowe w jądrach zaczynają wydzielać testosteron (męski hormon 

płciowy) odpowiedzialny za wytwarzanie plemników. Testosteron powoduje także częstą, w okresie 

dojrzewania zwiększoną potliwość oraz trądzik młodzieńczy.  

Ćwiczenie 1. Czas przemian. 

Uzupełnij poniższy tekst, który charakteryzuje zmiany zachodzące w organizmie chłopca. 

Następuje skok ………………………………………… (nawet do kilkunastu …………….. w ciągu roku). 

Wydłużają się …………………….., a przede wszystkim rosną ……………………………, więc rodzice 

muszą kupować nowe ubrania i buty. Rozszerza się …………………………………, przybywa 

……………………… i masa ………………………. Szybko się powiększa. Głos staje się 

…………………………….., a czasem się załamuje.  Fachowo określa się to zjawisko 

………………………………… Powiększają się narządy ………………………………………………….. Na twarzy pojawia 

się  ………………………….. 

 

ZAJĘCIA: RODZI SIĘ DZIECKO. (3 lekcja osobno dla grupy 

dziewczynek/chłopców) 

 

 

Zacznijmy od początku. Oboje marzyli o wielkiej miłości i… 

spełniło się ich pragnienie. Podczas górskiej wycieczki pewien 

chłopak zwrócił uwagę na pewną dziewczynę. Było jej miło, 

kolega okazał się dowcipny i na dodatek znał doskonale górskie 

szlaki. Gdy wracali do domu, wiedzieli, że w ich życiu coś się 

zmienia. Zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. Takie zdjęcia  

w albumach świadczą o radości, szczęściu i wspólnych planach. Odbył się ślub. On miał na 

sobie piękne ubranie, a ona strojną, białą suknię. Przyrzekli sobie miłość oraz to, że będą ze 

sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, i że nigdy siebie nie opuszczą. Rozpoczęło się 

wspólne życie, wspólne wieczory i poranki. Jeśli kobieta i mężczyzna darzą siebie miłością, to 



kiedyś zapragną, aby rodzina się powiększyła, aby przyszło na świat 

dziecko. Po kilku latach pojawiły się upragnione dzieci.  

Wiesz już z lekcji przyrody, że aby począł się nowy organizm, potrzebna 

jest komórka jajowa  

i plemnik. Zapłodniona komórka jajowa zaczyna się dzielić na coraz 

więcej komórek. Zarodek zagnieżdża się w ścianie macicy i tam się 

rozwija przez 9 miesięcy, aż do porodu. Dziecko tlen i składniki 

odżywcze niezbędne do rozwoju i wzrostu otrzymuje dzięki pępowinie, 

przez którą przebiegają naczynia krwionośne.  

Ciąża trwa 9 miesięcy (38-40 tygodni). Od 21 dnia bije serce dziecka. Przez 9 miesięcy dziecko 

rośnie i przybiera na wadze, uczy się potrzebnych mu po przyjściu na świat 

umiejętności, np. ćwiczy odruch ssania niezbędny podczas karmienia. W 9 

tygodniu narządy są już ukształtowane, dziecko ssie własny kciuk. W 3 

miesiącu dziecko ziewa, obraca się, w 4 miesiącu słyszy dźwięki. W 7 miesiącu 

dziecko bardzo intensywnie rośnie, porusza się energicznie,  

a w dziewiątym rodzi się. 

Ciąża to czas, kiedy kobieta powinna o siebie dbać. Musi się dobrze odżywiać, aby dziecko 

dostało potrzebne składniki pokarmowe. 

Oczekiwanie na dziecko jest wielką radością rodziny. Rodzice niezależnie od tego, ile mają 

dzieci, kochają wszystkie jednakowo. Miłości rodziców wystarczy dla wszystkich. 

Ćwiczenie 1. Gdy powiększa się nam rodzina.  

Jeśli urodzi Ci się braciszek lub siostrzyczka, albo masz już młodsze rodzeństwo, 

wiesz, że mamie przybyło wiele nowych obowiązków. Pomyśl: w czym można jej 

pomóc? Zapisz swoje propozycje. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


