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Chłopcy – czas dojrzewania

Uwaga dla prowadzącego: Ze względu na
dużą ilość informacji projekcja całego filmu
dla uczniów kl. V będzie przekraczała ich
możliwości percepcyjne. Dlatego warto na
tym poziomie ograniczyć się do emitowania
wybranych fragmentów. 

Treści: 
1. Dojrzewanie jako proces całościowy, do−

tyczący zarówno ciała człowieka, jak i je−
go psychiki, emocji, intelektu, życia du−
chowego. 

2. Indywidualny rytm dojrzewania oraz rozbież−
ność w osiąganiu poszczególnych rodzajów
dojrzałości. 

3. Praca nad sobą jako niezbędny składnik doj−
rzewania. 

Cele: 
Po zrealizowanych zajęciach uczeń: 

– zna podstawowe przejawy procesu doj−
rzewania biologicznego, psychicznego,
emocjonalnego, 

– pozbędzie się obaw i niepokojów odno−
śnie do własnego rozwoju, 

– zda sobie sprawę z potrzeby pracy nad
sobą, umiejętności „rządzenia sobą”
w sferze psychoseksualnej. 

Metody i formy: 
film, praca w grupach, mapa mentalna, praca
z podręcznikiem

Materiały dydaktyczne: 
Film „Tajemnice męskości”, 5 arkuszy szarego
papieru, kolorowe mazaki. 
Podręczniki: „Wędrując ku dorosłości. Wycho−
wanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V−VI
szkoły podstawowej”, (red. T. Król), Rubikon,
Kraków 2007, s. 33−37; 44; 50−52

Zadania dla grup: załącznik 1 i 2, materiał dla
nauczyciela (załącznik 3) 

Literatura: 
M. Komorowska−Pudło, Od poczęcia do dojrzewa−
nia. Poradnik Metodyczny nr 4, Szczecin 2001

Czas: 45 min. 

Przebieg zajęć: 
1. Krótkie wprowadzenie nauczyciela dot. okre−

su dojrzewania, podanie tematu. (3 min.) 
2. Podział chłopców na 3 grupy i przydzielenie

zadań (załącznik 1) w związku z planowaną
emisją filmu. (3 min.) 

3. Projekcja filmu. Z uwagi na fachowe (bio−
logiczno−medyczne i psychologiczno−so−
cjologiczne informacje) niektóre sekwen−
cje filmowe warto powtórzyć, aby umożli−
wić poszczególnym grupom chłopców za−
notowanie podstawowych informacji.
(19 min.) 

4. Po emisji – praca w grupach. Sporządzenie
mapy mentalnej na podstawie informacji
z filmu oraz wiadomości zawartych w pod−
ręczniku „Wędrując ku dorosłości”. 

Uczniowie na arkuszu papieru wokół otrzyma−
nego hasła (załącznik 2) – notują w krótkiej
zwięzłej formie wyjaśnienia. (10 min.) 
5. Wykonane plakaty – mapy mentalne ucznio−

wie zawieszają na tablicy. 
Podsumowanie pracy grupowej. 
6. Komentarz i wyjaśnienie prac. Ta część lek−

cji może przybrać formę pogadanki. Ucznio−
wie mogą zadawać pytania dot. niepokojów
i obaw związanych z dojrzewaniem. Zada−
niem nauczyciela będzie udzielenie odpo−
wiedzi i dopowiedzenie informacji, których
uczniowie w swoich pracach nie zamieścili
(materiał – załącznik 3). (10 min.) 

Film: Tajemnice męskości
Dla uczniów V lub VI klasy szkoły podstawowej – grupa chłopców (Program nauczania
dla klas V−VI szkoły podstawowej. Wychowanie do życia w rodzinie, Teresa Król, Krysty−
na Maśnik, Grażyna Węglarczyk, s. 24) 

Temat: Opracowanie: Teresa Król
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 – Zadania dla grup 

M. Komorowska−Pudło, Od poczęcia do doj−
rzewania. Poradnik Metodyczny nr 4,
s. 85−88

Dojrzewanie płciowe chłopców
Dojrzewanie płciowe chłopców rozpoczy−

na się od pobudzania przez podwzgórze przy−
sadki mózgowej, która z kolei wpływa na wy−
dzielanie hormonów, zwanych androgenami,
odpowiedzialnych za wytworzenie u niego mę−
skich cech fizycznych i emocjonalnych. An−
drogeny następnie pobudzają nadnercza i po−
wodują, że jądra chłopca zaczynają produko−
wać testosteron, hormon odpowiedzialny za
dojrzewanie i funkcjonowanie płciowe. 

Dojrzewanie biologiczne chłopców jest
szybsze i gwałtowniejsze niż dziewcząt. I wła−
śnie dlatego mogą mieć oni większe trudno−
ści w radzeniu sobie ze wszystkimi zmianami

i czynnikami, które mają na nie wpływ. Z jed−
nej strony martwią się, gdy zauważą inne niż
u kolegów objawy dojrzewania (np. ginekoma−
stię) i przejmują się swoją niezdarnością, ale
z drugiej strony cieszy ich i napawa dumą po−
jawiająca się męskość. Jednocześnie, z po−
wodu burzliwego przebiegu tej fazy, przyspa−
rzają rodzicom i nauczycielom liczne proble−
my wychowawcze. 

Dojrzewanie płciowe przebiega u chłop−
ców (a także u dziewcząt) w pięciu fazach: 

– Dziecięca, trwająca do ok. 9−13 roku
życia, charakteryzuje się brakiem wi−
docznych oznak pokwitania. 

– Zwiastunów pokwitania, pojawiająca
się między 9 a 15, a przeciętnie w 12
roku życia. W tej fazie zauważa się
pierwsze zmiany w wielkości narządów
płciowych – zaczynają powiększać się ją−

Grupa I
Notuje w trakcie oglądania filmu najważniejsze zmiany w rozwoju biologicznym chłopca wcho−

dzącego w okres dojrzewania (gra hormonów, szybki wzrost, rozwój narządów płciowych). 

Grupa II
Streszcza informacje dot. anatomii narządów płciowych mężczyzny w powiązaniu z fizjologią

układu płciowego. 

Grupa III
W punktach prezentuje treści dotyczące umiejętności zapanowania nad własnym ciałem. 

Grupa I
Dojrzewanie, czyli…

Grupa II
Staję się mężczyzną zdolnym do przekazywania życia. 

Grupa III
Sfera seksualna a męska odpowiedzialność

Załącznik 2 – Hasła do mapy mentalnej 

Załącznik 3 – materiał dla nauczyciela

�

�

�

�

�

�



3

Chłopcy – czas dojrzewania

dra i moszna. Pojawiają się także poje−
dyncze, cienkie i proste włosy u podsta−
wy prącia. W tej fazie, zarówno u chłop−
ców, jak i u dziewcząt mogą pojawić się
pierwsze odczucia zawstydzenia przed
okazywaniem nagości (również rodzi−
com), pojawia się potrzeba zachowania
intymności wyłącznie dla siebie. Dzieci
mogą wtedy zabronić rodzicom wcho−
dzenia do łazienki w trakcie kąpieli i nie
chcą korzystać z pomocy mamy czy ta−
ry przy myciu się. 

– Przedpokwitaniowa, występująca mie−
dzy 11 a 16, przeciętnie w 13 roku ży−
cia. Następuje tu dalszy rozrost jąder
i moszny, zwiększa się długość prącia,
owłosienie łonowe staje się intensyw−
niejsze, włosy stają się ciemniejsze,
grubsze i skręcone. Ze względu na roz−
rost krtani i obniżenie się kości gnyko−
wej chłopiec przechodzi tzw. mutację,
w wyniku której jego głos staje się niż−
szy. W tym okresie zwracają szczegól−
ną uwagę przyrosty długości i masy cia−
ła. Te ostatnie zmiany mogą być przy−
czyną tego, że chłopcy nagle tracą zdol−
ność precyzyjnych ruchów, stają się nie−
zgrabni i szybko się męczą. Ci, którzy do
tej pory byli świetnymi piłkarzami mogą
mieć w tej chwili trudności z trafieniem
nogą w piłkę. Równolegle do skoku po−
kwitaniowego, w trakcie którego rozwi−
jają się mięśnie i wydłużają się kości, po−
większa się głowa dziecka, w mózgowiu
zachodzą zmiany strukturalne, zmienia
się wygląd twarzy, rozwija żuchwa,
wzrasta nos, co razem daje obraz wy−
raźnie zarysowanego profilu. Rozrasta−
ją się tak że wszystkie narządy we−
wnętrzne, serce, wątroba, żołądek, jeli−
ta, itd. U dzieci w tym wieku zauważa się
także zmiany w wymiarze długości oka
powodujące przejściową krótkowzrocz−
ność. Ważne jest, aby nauczyciele i ro−
dzice uświadomili sobie, że ewentualne
problemy z nauką pojawiające się w tym
wieku mogą mieć związek z tą krótko−
wzrocznością. 

– Pokwitania właściwego, która ma miej−
sce miedzy 12 a 17, a przeciętnie w 14
roku życia. W dalszym ciągu trwa tzw.
skok pokwitaniowy, czyli szybki przyrost
długości ciała (nawet o kilkanaście lub
więcej centymetrów w roku), rozwija się

muskulatura ciała, poszerzają się ra−
miona, sylwetka staje się bardziej umię−
śniona. Rysy twarzy pogrubiają się, nad
górną wargą i policzkach pojawiają się
pierwsze oznaki zarostu (ok. 16 roku ży−
cia), mogą wtedy występować pierwsze
próby golenia się. Następuje bardzo in−
tensywny rozwój gruczołów potowych
oraz zmiany łojotokowe, powodując
w życiu nastolatka wiele problemów do−
tyczących wyglądu fizycznego i związa−
nym z tym samopoczuciem. Wskazana
jest w tym przypadku wyraźna dbałość
o higienę ciała, której, niestety, chłopcy
nie bardzo chcą jeszcze przestrzegać.
Ok. 14 roku życia pojawia się owłosienie
pachowe, a owłosienie łonowe inten−
sywnie rozwija się, (włosy robią się
szorstkie i skręcone) i zaczyna przybie−
rać kształt trójkąta. Zwiększa się gru−
bość i długość prącia, mogą pojawiać
się pierwsze wzwody prącia, zarówno
w nocy, jak i w dzień. Powiększa się rów−
nież gruczoł krokowy. Jądra, pod wpły−
wem testosteronu, zaczynają wytwa−
rzać plemniki i można już oczekiwać
pierwszych polucji nocnych. 

– Młodzieńcza, występująca między 14
a 18, przeciętnie w 15 roku życia. Syl−
wetka staje się typowo męska, narządy
płciowe zewnętrzne i owłosienie łonowe
osiągają wygląd jak u dorosłego. Ustala
się także ostateczna wysokość ciała
(ok. 16 roku życia). Zarost na twarzy
staje się mocniejszy i chłopcy zaczynają
się już regularnie golić. Owłosienie ciała
rozwija się dalej (trwa do ok. 20 roku ży−
cia), u niektórych może ogarniać nawet
całe ciało. 

Pierwszym sygnałem świadczącym o roz−
poczęciu się dojrzewania seksualnego i zwią−
zanej z nim płodności jest pojawienie się
u chłopców polucji nocnych, spontanicznych
i nieświadomych wytrysków nasienia. Polucje
nocne to naturalna metoda wydalania na ze−
wnątrz wytworzonych przez jądra plemników
i jednocześnie naturalna forma rozładowania
napięcia seksualnego u dorastającego chłop−
ca lub dojrzałego mężczyzny. Ażeby uniknąć
niepokoju, poczucia winy czy wstydu u chłop−
ca, który pierwszy raz widzi mokrą plamę na
bieliźnie i pościeli należy wcześniej uświado−
mić go o mającym wystąpić zjawisku. W inte−
resujący i prosty sposób T. LaHaye wyjaśnia



to zjawisko. „W męskim układzie rozrodczym
znajduje się wyjątkowy mechanizm wydalania
na zewnątrz niewykorzystanych plemników,
które w ogromnych ilościach są codziennie
wytwarzane. W pewnym momencie plemni−
ków jest tak dużo, że miejsca ich przechowy−
wania (najądrza, pęcherzyk nasienny i prosta−
ta) są zapełnione. Gdy męski układ rozrodczy
jest napełniony do granic, członek staje się
szczególnie wrażliwy na każde zewnętrzne po−
budzenie, również na potarcie o prześciera−
dło w nocy. Małe pobudzenie jest wystarczają−
ce do wydalenia na zewnątrz pewnej ilości na−
sienia i obniżenia napięcia w miejscach jego
przechowywania. W wielu sytuacjach pełen
pęcherz moczowy, uciskający pęcherzyk na−
sienny, doprowadza do nocnej ejakulacji.

Różne źródła podają różne okresy poja−
wienia się pełnej płodności u chłopców i róż−
ne informacje na temat obecności plemni−
ków w pierwszych wytryskach nasienia. Nie−
którzy specjaliści twierdzą, że pierwsze polu−
cje nocne zawierają nasienie niepełnowarto−
ściowe, ale mogą być w nim zawarte plemni−
ki gotowe do zapłodnienia, natomiast inni
uważają, że ilość i jakość plemników niezbęd−
nych do zapłodnienia pojawia się w nasieniu
w czasie od roku do dwóch lat od pierwszych
ejakulacji. 

Bardzo ważnym zagadnieniem, o którym
trzeba szczegółowo rozmawiać z chłopcami
jest higiena narządów rozrodczych, dotyczą−
ca tak prawidłowego, codziennego mycia, jak

i odpowiedniej dbałości o jądra, najważniej−
szych narządów odpowiedzialnych za płod−
ność mężczyzny. Konieczne jest zapewnienie
odpowiednio niskiej temperatury jądrom znaj−
dującym się w worku mosznowym, która po−
winna być niższa niż ciało średnio o 2−4 stop−
ni Celsjusza. Wpływa na to m. in. odpowiedni
ubiór i bielizna, pozwalające na przepływ po−
wietrza w okolicy narządów rozrodczych. Sta−
łe noszenie ciasnej bielizny i spodni powoduje
często stan zbliżony do wnętrostwa, gdyż ją−
dra mogą być spychane do kanałów pachwi−
nowych. To może powodować w przyszłości
problemy z płodnością. Należy unikać zbyt go−
rących, długich kąpieli, które podnoszą tem−
peraturę jąder, gdyż to również może być
przyczyną problemów z płodnością. W ciągu
całego życia powinno się prowadzić urozma−
icony tryb życia, który powodowałby częste
zmiany pozycji ciała. Okazuje się, że m. in. za−
wodowi kierowcy, utrzymujący wielogodzinną
pozycję siedzącą, poprzez ucisk i przegrzanie
narządów płciowych, mogą mieć problemy
z prawidłowym rozwojem nabłonka płciowe−
go, a w konsekwencji z płodnością. Wykonu−
jąc codzienną toaletę chłopcy powinni usu−
wać w trakcie mycia złogi mastki zalegającej
pod napletkiem. Nie usuwana mastka wraz
z resztkami moczu rozkłada się i staje się
przyczyną stanów zapalnych. Ważne jest też
wdrażanie chłopców, już od najmłodszego
wieku, do mycia rąk po każdym korzystaniu
z toalety. 
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