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Temat: U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt) 

Przejawy dojrzewania biologicznego dziewcząt 

CEL: Zapoznanie się z procesem dojrzewania biologicznego i jego zrozumienie. 

Dojrzewanie to moment w waszym życiu, gdy stajecie się kobietami. Dokonuje się w was wiele zmian. 

Wasze ciało rozwija się, rośnie, możecie przybrać na wadze, zmienia się sylwetka, zaokrąglają się 

biodra i rosną piersi. Od 9. roku życia zaczynają się powiększać gruczoły piersiowe, około 13. roku 

życia brodawki stają się ciemniejsze, a około 16. roku życia wasze piersi osiągają dojrzały kształt. 

Pojawia się także owłosienie łonowe, pachowe oraz na nogach. Około 13. roku życia pojawia się 

pierwsza miesiączka. 

 Dojrzewanie zależy od wielu czynników: wieku, genów i środowiska. Każda z was dojrzewa w 

inny, indywidualny sposób. Jest to proces, który trwa kilka lat i nie ma reguły, w jakiej kolejności będą 

zachodziły zmiany. To czas przeżywania wielu emocji. Często możecie czuć się wzburzone i 

podenerwowane. Ważne, abyście mogły o tym rozmawiać bez oceniania i krytykowania, zwłaszcza 

siebie nawzajem. Pamiętajcie: jest to moment szczególnej wrażliwości w waszym życiu, teraz bardziej 

przeżywacie uwagi rówieśników. Nie zapominajcie o tym, bo łatwo jest sprawić komuś przykrość, a 

trudniej później naprawić relacje! 

Sprawdź co wiesz o dojrzewaniu! 
 

Zaznacz prawda (P) czy fałsz (F) 

1.Dojrzewanie u dziewcząt może zacząć się między 9 a 13 rokiem życia P F 

2.Chłopcy zaczynają zwykle dojrzewać wcześniej niż dziewczynki P F 

3.W wyniku dojrzewania zmieniają się zainteresowania oraz może pojawić się zmienność 

nastrojów P F 

4.Jeśli Twoi rodzice zaczęli dojrzewać wcześnie niewykluczone jest, że i ty zaczniesz 

dojrzewać wcześnie P F 

5.Po wyglądzie dziewczyny można poznać czy dziewczynka miesiączkuje czy nie P F 

6.W czasie dojrzewania u niektórych chłopców może pojawić się wzrost piersi P F 

7.Pojawienie się trądziku młodzieńczego spowodowane jest nieprawidłowym odżywianiem P 

F 

8.W trakcie miesiączki można kąpać się i ćwiczyć na zajęciach wychowania fizycznego P F 

9.Dziewczęta powinny nosić biustonosz od momentu kiedy zaczynają rozwijać się piersi P F 

10.W trakcie dojrzewania należy staranniej dbać o higienę osobistą P F 


