
27.03.2020r. Kl. IV- Wychowanie do życia w rodzinie 

Temat: Przekazywanie życia (dla grupy chłopców) 

 Dojrzewanie to okres przejściowy między dzieciństwem a dorosłością. 

Inaczej nazywa się go pokwitaniem. Trwa kilka lat i jest dla dzieci czasem na 

oswojenie się ze zmianami zachodzącymi w ich ciele. Podczas okresu 

dojrzewania jajniki i jądra zaczynają wytwarzać odpowiednio komórki jajowe i 

plemniki. Ciało dziewczynki przeobraża się w ciało kobiety, a ciało chłopca w 

ciało mężczyzny. Pojawiają się również włosy łonowe oraz pod pachami. 

W okresie dojrzewania wzrasta wydzielanie potu i staje się on także bardziej 

oleisty. Pod wpływem działalności bakterii pot się rozkłada, co skutkuje niestety 

nieprzyjemnym zapachem. Zwiększone pocenie się przyczynia się także do 

pogorszenia kondycji skóry, tzn. powstawania pryszczy oraz przetłuszczania się 

włosów. Dlatego w okresie dojrzewania trzeba bardziej niż zwykle dbać o 

higienę. Należy regularnie brać prysznic lub kąpać się, a także regularnie myć 

włosy. Warto używać dezodorantu, który ogranicza pocenie i maskuje 

nieprzyjemny zapach potu. Ważny jest również odpowiedni ubiór. Noszenie 

luźnych ubrań z naturalnych włókien pozwala skórze oddychać. 

W okresie dojrzewania zmienia się także zachowanie. Nastolatki bardzo 

intensywnie przeżywają emocje i uczucia. W tym czasie młodzi ludzie 

zazwyczaj nawiązują trwałe przyjaźnie, ale też są bardzo drażliwi, często się 

kłócą, czasem bez szczególnego powodu. 

Ciekawostka 

Obecnie dzieci zaczynają dojrzewać dużo wcześniej niż dojrzewali ich rodzice. Około 20‑30 lat temu 

dziewczynki zaczynały dojrzewać w wieku około 12‑13 lat, a chłopcy około 15‑17 lat. Uczeni nie 

wyjaśnili jeszcze przyczyn tego zjawiska. Jedną z nich może być dieta bogata w tłuszcze pochodzenia 

zwierzęcego. 

 Dojrzewanie u chłopców 

Okres dojrzewania u chłopców rozpoczyna się w wieku około 12–14 lat. Wówczas poszerzają się barki 

i klatka piersiowa. Szczególnie szybko wydłużają się ręce i nogi oraz dłonie i stopy. Zmieniają się rysy 

twarzy i pojawia się na niej zarost. Wyrastają włosy pod pachami i włosy łonowe. Mogą też wyrastać 

włosy na klatce piersiowej. Jądra i prącie zwiększają rozmiary. U chłopców, zwłaszcza na początku 

okresu dojrzewania, występują tzw. polucje. Dochodzi wówczas do wytrysku, czyli uwolnienia 

nasienia na zewnątrz organizmu. Polucje są dowodem tego, że w jądrach rozpoczęła się produkcja 

plemników. 



W okresie dojrzewania u chłopców, w wyniku silnego rozrostu krtani, zachodzi zjawisko mutacji głosu. 

Polega ono na zmianie brzmienia (barwy) głosu z dziecięcego na męski. Mutacja głosu u chłopców 

trwa zwykle około dwóch lat i jest bardzo łatwo zauważalna. Cechuje się załamywaniem głosu 

podczas mówienia i trudnościami w kontrolowaniu jego wysokości (wydawaniu na zmianę dźwięków 

wysokich i niskich) oraz częstą chrypką. 

Czy dojrzały znaczy dorosły? 

W wyniku dojrzewania nastolatki osiągają dojrzałość płciową, czyli gotowość do rozmnażania. Jednak 

przed założeniem rodziny konieczne jest też osiągnięcie dojrzałości psychicznej i społecznej. 

Dojrzałość psychiczna oznacza zdolność do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji 

i takiego zachowania, by nie krzywdzić innych. Osobą dojrzałą społecznie określa się człowieka, który 

potrafi zapewnić sobie odpowiednie warunki do życia, jest gotowy do założenia rodziny oraz dbania o 

nią. Tylko osobę dojrzałą zarówno fizycznie, psychicznie, jak i społecznie można nazwać dorosłą. 

Podsumowanie 

Okres dojrzewania to czas, kiedy organizm człowieka osiąga dojrzałość płciową. W okresie 

dojrzewania w organizmach dziewcząt i chłopców intensywnie zachodzi wiele zmian (np. szybko 

rosną kości, pojawiają się włosy łonowe, zwiększa się wydzielanie potu). Zmiany organizmu w okresie 

dojrzewania są wywołane przez hormony płciowe. 

Dorosły człowiek charakteryzuje się dojrzałością płciową, psychiczną i społeczną. 

ZAŁĄCZNIK 1 ( wersja dla chłopców) 

Wypisz zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu twojego organizmu, 

których możesz się spodziewać  

przechodząc okres dojrzewania 

 

Stwórz listę czynników sprzyjających dojrzewaniu 

 

Nazwij poszczególne organy męskiego układu płciowego  

 

 

Sformułuj co najmniej 3–4 zasady dotyczące higieny,  

których należy przestrzegać w okresie dojrzewania 

 



Ćwiczenie 2 
Spośród wymienionych poniżej zmian zachodzących podczas okresu dojrzewania wskaż te, które dotyczą chłopców. 

  
Wzrasta pocenie się. 

  
Zwiększa się intensywność przeżywania uczuć i emocji. 

  
Na twarzy pojawia się zarost. 

  
Pojawiają się wypryski na twarzy. 

  
Rozpoczyna się miesiączkowanie. 

  
Występuje częste łamanie się głosu i chrypka, spowodowane mutacją głosu. 

  
Zaokrąglają się biodra, uda, pośladki. 

  
Wyrastają włosy łonowe. 

  
Występują częste zmiany nastrojów. 

  
Powiększają się piersi. 

 


