
Klasa: VIIC  

Termin: 15 -19.06.2020r. 

Temat: Edukacja zdrowotna - Higiena ciała i odzieży dla nastolatków. 

 Okres dojrzewania wiąże się z wieloma zmianami w ciele człowieka. Skóra na ciele i 

na głowie staje się nagle bardzo tłusta, a każdego dnia przybywa włosków w różnych 

partiach ciała. Niejeden nastolatek zaczyna pocić się bez powodu, przy czym wydzielaniu 

potu towarzyszy zwykle nieprzyjemny zapach. Jak poradzić sobie z tymi problemami? 

Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że te zmiany są naturalne. Następnym krokiem 

jest staranna higiena osobista. Jak należy dbać o: 

1. Przetłuszczające się włosy 

 Hormony, które wywołują trądzik mają wpływ również na stan włosów. Każde pasmo 

włosów ma gruczoły łojowe, dzięki którym włosy są błyszczące i odporne na wilgoć. Jednak 

w okresie dojrzewania gruczoły te są bardziej aktywne, przez co włosy szybko się 

przetłuszczają. Mycie głowy codziennie lub co drugi dzień może pomóc w kontrolowaniu 

wyglądu włosów. Poszukaj łagodnego szamponu, którego można często używać. 

2. Pocenie się i nieprzyjemny zapach 

 Pot jest wydzielany przez gruczoły potowe, które towarzyszą człowiekowi przez całe 

jego życie, ale są szczególnie aktywne od rozpoczęcia dojrzewania. Podczas pokwitania 

gruczoły te wydzielają różne substancje wraz z potem, które mają nieprzyjemny zapach. 

Wielu nastolatków czuje u siebie tę woń pod pachami. Także stopy i okolice narządów 

płciowych zaczynają inaczej pachnieć. Najlepszym sposobem na utrzymanie czystości w 

tych problematycznych partiach ciała jest codzienne mycie się. Kąpiel lub prysznic pomogą 

ci zachować świeżość. 

Warto zainwestować w dezodoranty lub antyperspiranty. Dezodoranty maskują zapach potu, 

a antyperspiranty zapobiegają wystąpieniu wilgoci  pod pachami. 

 

3. Najważniejszymi elementami higieny osobistej to: 

 częste mycie rąk, 

 mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety, 

 codzienna kąpiel, 

 mycie zębów (co najmniej) dwa razy dziennie, 

 codzienna zmiana bielizny, 

 regularne pranie ubrań, 

 dbanie o paznokcie, 



 dbanie o włosy, 

 częsta zmiana ręczników, 

 wietrzenie mieszkania, 

 niepożyczanie ręcznika, grzebienia i szczoteczki do zębów. 

Zapraszam Was do obejrzenia filmów, które pomogą wam zrozumieć, co się dzieje 

z Waszym ciałem w okresie dojrzewania i jak sobie z tym radzić. 

https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM 

https://slideplayer.pl/slide/10184233/ 
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