
Moje ciało



Budowa męskiego układu rozrodczego

Męski układ rozrodczy odpowiada za wytworzenie plemników i męskich hormonów 
płciowych oraz wprowadzenie męskich komórek rozrodczych do żeńskich dróg 

rodnych.



Budowa żeńskiego układu rozrodczego

W narządach wewnętrznych odbywa się produkcja komórek rozrodczych i ich 
transport, a także rozwój płodu. Zewnętrzne narządy płciowe biorą udział 

w przekazywaniu komórek rozrodczych.



Cykl miesiączkowy, zwany też menstruacyjnym powtarza się średnio co 28 dni. Pierwszy dzień 
cyklu to początek krwawienia (menstruacji), która trwa od jednego do sześciu dni. Miesiączka 
polega na wydalaniu z organizmu złuszczającej się błony śluzowej macicy wraz z niewielką 
ilością krwi, czemu towarzyszy skurcze mięśni macicy, co może być odczuwane jako ból 
w podbrzuszu. W tym samym czasie rozpoczyna się dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego. W 
dalszej fazie cyklu macica przygotowuje się na przyjęcie zapłodnionej komórki jajowej. 
W jajniku odbywa się wzrost pęcherzyka jajnikowego i dojrzewanie komórki jajowej. Dalej 
następuje uwolnienie komórki rozrodczej. Proces uwalniania dojrzałej komórki jajowej 
z pęcherzyka jajnikowego nosi nazwę owulacji (jajeczkowania). Pęknięty pęcherzyk jajnikowy 
przekształca się w ciałko żółte. Rozpoczyna się najdłuższa faza cyklu – poowulacyjna, która 
trwa ok. 14 dni i stanowi okres niepłodności kobiety. Jeśli nie dojdzie do zapłodnienia, ciałko 
żółte zanika, błona śluzowa macicy zaczyna się złuszczać i rozpoczyna się krwawienie 
miesiączkowe.



Okres dojrzewania wiąże się z wieloma zmianami również u chłopców

Zobacz film

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. Na domiar złego zbyt duża ilość łoju zatyka pory, co

prowadzi do powstawania wykwitów skórnych (czyli pryszczy). W tym też czasie zaczynają

pojawiać się okresowe polucje, tzw. zmazy nocne (niekontrolowany wytrysk nasienia), występujące

dla zrównoważenia produkcji nasienia.

Jak poradzić sobie z tymi problemami? Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że te zmiany

są naturalne i niestety trzeba będzie je tolerować przez kilka lat. Następnym krokiem jest

staranna higiena osobista całego ciała, a w szczególności krocza, bowiem zbierające się pod

napletkiem nieczystości mogą spowodować podrażnienia i bolesne stany zapalne.

Jak należy dbać o ciało?

https://epodreczniki.pl/a/trudny-okres---dojrzewanie/DblupZKRY


ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z WODĄ I MYDŁEM !

ZADBAJ O WŁOSY!

DOMAGA SIĘ TEGO TWOJE CIAŁO…



Bez względu na to, czy pasujesz do kanonów obowiązującej mody, naucz się

akceptować swoje ciało, swój wygląd. Pokochaj samego siebie. Jeśli patrzysz do

lustra i nie podoba Ci się ten ktoś po drugiej stronie, obmyśl plan działania:

 pokonanie pryszcza,

 wizyta u fryzjera,

 uprawianie sportu.


