
Wychowanie do życia w rodzinie – 5a 26.05.2020 

Lekcja dla dziewcząt 

Temat: Dbam o higienę. 

 

Drogie dziewczynki,  

Zapoznajcie się proszę z materiałem, który wam przesyłam. Dotyczy on tematu higieny w 

okresie dojrzewania. Pamiętajcie, że 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. 

Jeżeli będziecie miały jakieś pytania do mnie, piszcie śmiało. Odpowiem na każde pytanie, no 

prawie…      . 

 Jeżeli będziecie miały ochotę rozwiążcie zadania, które wam dołączam. 

Zapoznajcie się z opisem pod spodem: 

Higiena w okresie dojrzewania jest bardzo ważna. Kąp się minimum raz dziennie i myj włosy 

odpowiednimi dla nich szamponami. 

Noś przewiewne oddychające ubrania, przede wszystkim bieliznę. Dopasowana bielizna ze 

sztucznych tkanin sprzyja namnażaniu chorobotwórczych bakterii, które najlepiej czują się                   

w wilgotnym i ciepłym środowisku. 

Używaj antyperspirantów, ponieważ Twój pot zaczyna wydzielać intensywny zapach. 

Pamiętaj, że perfumy i dezodoranty nie zmniejszają wydzielania potu i nie niwelują jego 

zapachu. Żeby cieszyć się zapachem swoich ulubionych perfum konieczne jest również 

zachowanie odpowiedniej higieny. 

Higiena intymna pozwala zachować czystość w okolicach narządów płciowych, zmniejszyć 

ryzyko występowania zakażeń dróg moczowo-płciowych i nieprzyjemnego zapachu. 

Codzienna kąpiel i czysta bielizna 

Zalecane jest branie kąpieli przynajmniej raz dziennie. Pamiętaj jednak, by do higieny intymnej 

nie używać mydła ani żelu pod prysznic. Warto więc zakupić płyn do higieny intymnej                                

o kwaśnym pH zawierający kwas mlekowy. Płyny nie powinny zawierać substancji drażniących                    

i barwników. Taki płyn oprócz dbania o czystość umożliwi zachowanie odpowiedniej flory 

bakteryjnej w okolicach intymnych. Po umyciu okolic intymnych należy delikatnie osuszyć 

miękkim czystym ręcznikiem. 

Kąpiel w wannie czy prysznic? 

Kąpiel w wannie, gdy nie masz infekcji dróg rodnych lub miesiączki jest dozwolona                                        

i bezpieczna. Korzystniejsze jest jednak branie prysznica. Długie kąpiele mogą wysuszać 

delikatną śluzówkę okolic intymnych. W trakcie brania prysznica woda nie dostaje się do 

pochwy i nie zaburza flory fizjologicznej. Świeża czysta woda obmywa krocze nie powodując 

podrażnień i nie jest ewentualnym źródłem infekcji. 

 

 



Gąbki, myjki 

Używanie gąbek i myjek do higieny intymnej nie jest korzystne. Na myjkach i gąbkach z 

łatwością osadzają się bakterie i grzyby. W ciepłych łazienkowych warunkach szybko się 

namnażają stanowiąc często źródło nawracających się infekcji. Okolice intymne należy myć 

delikatnie dłonią, tylko na zewnątrz. Używaj własnego ręcznika, po kąpieli rozwieś go i osusz. 

Gdy nie możesz wziąć prysznica po aktywności fizycznej (bieganie, w-f) korzystaj z chusteczek 

do higieny intymnej. 

 

 Higiena intymna podczas menstruacji. 

W trakcie miesiączki należy dbać szczególnie o higienę! Miesiączka to czas, w którym najłatwiej 

o infekcję. Krew stanowi dobre podłoże do rozwoju bakterii. Dodatkowo krew w kontakcie z 

tlenem nabiera nieprzyjemnego zapachu. 

W trakcie miesiączki należy korzystać przynajmniej 2 razy dziennie z prysznica. Nie powinno 

się w tym czasie kąpać w wannie ani korzystać z basenów czy innych zbiorników wodnych. 

W trakcie występowania miesiączki należy podmywać się przynajmniej dwa razy dziennie. 

Jeśli miesiączka jest bardzo obfita można podmywać się przy każdorazowej zmianie podpaski 

lub skorzystać z nawilżanych chusteczek do higieny intymnej. 

Jeśli używane są wkładki higieniczne przy plamieniach czy przy rozpoczynającej się miesiączce 

to należy pamiętać o ich częstej wymianie. 

Podpaski należy zmieniać regularnie przynajmniej 3-4 razy dziennie przy skąpych i miernych 

krwawieniach lub częściej przy obfitych krwawieniach. Jeśli używane są tampony to także 

należy zmieniać je możliwie często, a ich wielkość dobierać do nasilenia krwawienia. 

Przed zmianą podpaski czy tamponu i po należy starannie umyć ręce. 

W zależności od obfitości krwawienia należy wybrać wielkość podpasek. Na opakowaniu 

podpasek zaznaczone jest znakiem kropli na jakie nasilenie krwawienia są przeznaczone, np. 

2-3 krople oznaczają umiarkowane krwawienia. Podpaski mogą być wyposażone w 

„skrzydełka”, które zabezpieczają dodatkowo przed ubrudzeniem bielizny. Dostępne są też 

podpaski na noc, które są zazwyczaj dłuższe i większe, by zabezpieczyć przed pobrudzeniem 

bielizny i pościeli. Ważna jest też grubość podpaski. Niektóre podpaski są dość grube i przy 

ubieraniu obcisłej bielizny mogą być widoczne. Warto poszukać podpasek ultra cienkich. 

Jeśli krwawienie rozpoczyna się kilkudniowym plamieniem można używać wkładek. 

W trakcie zakładania podpaski należy szczególnie dbać o higienę, dokładnie wymyć ręce, by 

nie przenieść na podpaskę bakterii. Podpaski brudne najlepiej schować do opakowania po 

kolejnej podpasce lub zawinąć w papier toaletowy i wyrzucić do kosza. 

 

Ćwiczenia 

 

 

 



 

 



 

 

 

Pozdrawiam 

Katarzyna Rak-Franczak 


