
WDZ klasa V 

Temat: Dbam o higienę. ( lekcja dla dziewcząt) 

Słowo „ higiena” upowszechniło się w naszej kulturze dopiero w XIX wieku, 
ale zawdzięczamy je starożytnym Grekom. W języku greckim hygeinos oznacza 
„ to, co zdrowe”. W okresie dojrzewania przestrzeganie zasad higieny jest 
bardzo ważne- zarówno dla zapewnienia zdrowia, jak i zwykłego komfortu. Już 
nie wystarczy myć ręce przed posiłkiem i zęby dwa razy dziennie, bo wasze 
zmieniające się ciała stawiają wam większe wymagania. 

  Problemem, z którym borykają się zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, jest 
zwiększone wydzielanie potu i łoju. Pocenie się jest procesem fizjologicznym 

( normalnym). Co więcej, pot spełnia ważną rolę, chroniąc ciało przed 
przegrzaniem. Jednak nadmierna praca gruczołów potowych wywołuje 
nieprzyjemne dolegliwości – pot wydzielany pod pachami, na stopach 

i w okolicach intymnych może zmieniać swój zapach na drażniący. 
Walka z nim jest prosta, ale żmudna: wystarczy sięgać po wodę i mydło, ale 
trzeba o tym pamiętać codziennie. Wybierajcie łagodne środki myjące, które nie 
podrażniają skóry. Gdy jest ona nadmiernie przesuszona, tym bardziej 
uaktywniają się gruczoły potowe, Podobnie jak ze skóra głowy, która w okresie 
dojrzewania zwiększa produkcję łoju. Zrezygnujcie z szamponów, które 
obiecują wam  „ 72 h czystych i świeżych włosów”. To mało prawdopodobne, 
aby mycie włosów raz na trzy dni dało zadowalający efekt… 

   Szczególnej troski wymaga też higiena okolic intymnych. Do ich 
przemywania używajcie łagodnych, przebadanych dermatologicznie środków. 
Zwracajcie uwagę, by w ich składzie nie znajdowały się składniki powodujące 
uczulenia i podrażnienie ( przed zakupem zerknij na skład podany na etykiecie). 
W czasie miesiączki przemywajcie okolice intymne kilka razy dziennie ( rano i 
wieczorem łagodnym żelem a w ciągu dnia wodą). Często zmieniajcie podpaski, 
nawet jeśli krwawienie nie jest obfite. Zbyt długie chodzenie z tą samą 
podpaską powoduje namnażanie się bakterii, czego dowodem może być 
nieprzyjemny zapach. 

  Choć w dni bez krwawienia popularne jest używanie wkładek higienicznych, 
lepiej z nich zrezygnujcie. Białawą wydzielinę – jeśli jest jej dużo i wywołuje 



dyskomfort – zmywajcie wodą. Wkładki higieniczne mogą powodować 
przegrzewanie okolic intymnych i otarcia. Nie ma więc potrzeby, by nosić je 
codziennie. 

Pamiętajcie też o stosownym ubiorze, który nie tylko podkreślą wasze piękno, 
ale zadziała prozdrowotnie. Unikajcie ciasnych, wrzynających się w krocze 
spodni, obcisłych bluzek, które uciskają pod pachami i rajstop w zbyt małym 
rozmiarze. Wraca moda na spódnice i sukienki na  każdą porę  roku – postawcie 
więc na kobiece stylizacje! 

1. Zakreśl nazwy przedmiotów potrzebnych do utrzymania czystości 
ciała. Szukaj pionowo i poziomo. 

 

Jakie są twoje ulubione kosmetyki ………. 

2. Higiena, higiena 

Myjemy się przede wszystkim dla siebie, ale… również dla otoczenia. 
Człowiek zadbany budzi większe zaufanie. Żyjemy w grupie i musimy to 
uwzględnić. Warto przywyknąć do pewnych pozytywnych zachowań, 



również w sferze higieny. Każde zdanie oznacz „ +” w rubryce TAK lub 
NIE. 

   

 *  15 – 17 TAK . Tak trzymaj, jesteś w porządku. Twój organizm ci się 
odwdzięczy. 

●      11- 14 TAK. Ludzie wprawdzie nie unikają, gdy nadchodzisz, 
ale bywa, że kłania ci się mydło… Zadbaj o siebie. 

●         0 – 10 TAK . Ojej! Nie jest dobrze. Organizm może się 
zbuntować, nie mówiąc już o otoczeniu. Mobilizacja konieczna. 

  



Wychowanie do życia w rodzinie, klasy VII 
 
Temat: Komunikacja w rodzinie. 
 

 



 
 



 
 
 





 

 
 
 
 
 
 



KLASY IV 

 



 



KLASY VI 
 
Czasami pod górkę - trudności w okresie 
dojrzewania 
 
 

 
 



 



 
 



 


