
PRZYRODA - klasa 4b 
 
Dzień dobry :) 
Ostatni temat był dosyć trudny, ale ważny dla każdego z Was. Wiecie więc, że za wydawanie na świat 
potomstwa odpowiedzialny jest układ rozrodczy. Wiecie też, że u każdej dziewczynki i kobiety tworzą go: 
jajniki, jajowody, macica i pochwa, a u chłopców i mężczyzn są to: jądra, nasieniowody i prącie, czyli 
członek. 
Do 10 - 11-tego roku życia u dziewczynek i 12 - 13-tego roku życia u chłopców narządy te są jakby w 
uśpieniu, choć łatwo stwierdzić, czy ktoś jest dziewczynką czy chłopcem. Potem u każdego rozpoczyna się 
okres gwałtownych zmian w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Ten czas nazywamy dojrzewaniem. Trwa 
on kilka lat, u jednych krócej, u innych dłużej, i kończy się tym, że dziewczynka staje się dojrzałą kobietą, a 
chłopiec - dojrzałym mężczyzną. 
I o tym jest dzisiejsza lekcja. 

 
 Zapisz więc w zeszycie temat lekcji: Dojrzewanie to czas wielkich zmian. 

 
 Na początek włącz telefon lub smartfon z dostępem do Internetu i obejrzyj filmik, z którego dowiesz się, 

co dzieje się u dziewcząt i chłopców w okresie dojrzewania. 
     Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM 

 
 Następnie otwórz podręcznik na stronie 109 - tam dowiesz się, co jeszcze dzieje się w okresie 

dojrzewania u dziewcząt i chłopców. 
 
 Na zakończenie otwórz zeszyt i zapisz notatkę zawartą w ramce (możesz też wydrukować ją i wkleić): 

 
 

1. Dojrzewanie to okres dużych zmian w budowie oraz funkcjonowaniu 
organizmu, w wyniku czego zmienia się wygląd, dojrzewają narządy 
rozrodcze i następuje rozwój psychiczny. Okres ten trwa kilka lat. 

2. Co się dzieje w okresie dojrzewania? 
 

 

 

Zmiany zachodzące w okresie dojrzewania 
 

u dziewcząt 
początek 10-12 lat 

u chłopców  
początek 12-14 lat 

wspólne                             
dla dziewcząt i 

chłopców 

 poszerzają się 
biodra 

 rozwijają się piersi 
 jajniki wytwarzają 

komórki jajowe 
 występuje 

miesiączka. 

 poszerzają się barki 
 obniża się głos 

(mutacja) 
 pojawia się zarost na 

twarzy 
 jądra wytwarzają 

plemniki 
 występują polucje. 

 szybki wzrost ciała 
 pojawia sie 

owłosienie w okolicy 
narządów płciowych 
i pod pachami. 

 

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

