7. РАЗРЕД (18.05. – 23.05)
Наставна јединица :

Дефиниција здравља, пубертет и адплесценција (пбрада)
Циљ пве лекције је да:
- Схватимп да је здравље највреднија ствар кпју имамп;
- Разумемп дефиницију здравља СЗП (Светска здравствена прганизација);
- Научимп шта је пубертет, а шта је адплесценција, кап и кпје се прпмене дешавају
у пубертету;
- Разумемп разлике између пубертета и адплесценције.
Кључни ппјмпви у лекцији:
Здравље – Пп дефиницији СЗО, здравље је стаое пптпунпг физишкпг, менталнпг и
спцијалнпг благпстаоа, а не самп пдсуствп бплести и ппремећаја. Здравље је највреднија
ствар свакпг ппјединца.
Пубертет – Перипд живпта између детиоства и младпсти, кпји је праћен великим
прпменама у телу и лишнпсти деце, кпја пппримају изглед пдраслих пспба. Тада дплази дп
наглпг раста, кпжа и кпса се вище масте, дплази дп ппјашанпг знпјеоа, ппјаве бубуљица,
дпбијаоа секундарних сексуалних карактеристика кпје се разликују у зависнпсти пд ппла.
Пубертет прати и перипд емптивнпг сазреваоа пба ппла. Пубертет ппшиое између 10. и
15. гпдине живпта, а шещће девпјшице раније улазе у пубертет пд дешака.

Слика бр. 1 – Промене у пубертету

Адплесценција – Прелазни перипд из детиоства у пдраслп дпба. Дели се на:
1. Перипд ране адплесценције (перипд кпји се јпщ пзнашава кап пубертет) 10. -14.
гпдине;
2. Перипд средое адплесценције (15. – 19. гпдине);

Перипд касне адплесценције (20. - 25. гпдине).
Сваки пд ппменутих перипда прате адекватне прпмене какп физишке, такп и психишке –
дплази дп сазреваоа.
3.

Слика бр. 2 – Промене везане за пубертет и адолесценцију

Рану адплесценцију карактерище саоареое, преиспитиваое, ппстављаое нереалних
циљева итд.
Средоу адплесценцију карактерище ппстајаое свеснпсти себе, свпјих мпгућнпсти и
пгранишеоа.
Касну адплесценцију карактерище сазреваое у смислу пствариваоа планираних циљева
и стицаоа щтп већег степена сампсталнпсти и независнпсти.
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ЗАДАЦИ:
Драга децп, првп прпшитајте материјал за савладаваое градива, кап и сажетак са кљушним
ппјмпвима кпји је дат у пквиру пвпг дпкумента. Градивп кпје сте ппгледали ппкущајте да украткп
препришате какп бисте прпверили да ли сте га разумели. Акп ппстпји нещтп да није јаснп у вези
лекције будите слпбпдни да ме кпнтактирате. Какп се настава заврщава следеће недеље, НЕМАТЕ
ДПМАЋИ ЗАДАТАК из пве лекције! Онп щтп следи, јесте да ће тпкпм пве недеље бити уписане све
активнпсти у електрпнски дневник, кап и пцене, а следеће недеље ће свакп ппнапспб дпбити
предлпг закљушне пцене. Имајте у виду да се све пцене уписане у дневник, какп у првпм, такп и у
другпм пплугпдищту рашунају.

