
МОМИЧЕ ЧЕРНИЧКО,

НЕДЕЙ ДА ХОДИШ СЛЕД МЕН,

НЕДЕЙ ДА ХОДИШ СЛЕД МЕН, МОМИЧЕ!

ИЗЯДЕ МЕ, ИЗПЕПЕЛИ МЕ,

ХУБАВО МОМИЧЕ!

СЪРЦЕТО МИ ВЗЕ,

ХУБАВО МОМИЧЕ!

ОБЪРНИ СЕ И МЕ ПОГЛЕДНИ, МОМИЧЕ!

Популярна ромска песен

“Чшайорие калорие”







ТЕМИ ЗА БЕСЕДА:

Как се променяш

Външност

Твоят цикъл
Интимна хигиена

Бременност

Твоите въпроси



КАК СЕ ПРОМЕНЯШ

Този процес е индивидуален, но промяната става 

във възраст от 9-10 до 15 години.

Под въздействието на половите хормони се 

появяват вторичните ти полови признаци:

-Млечни жлези

-Окосмяване (под мишниците и на гениталиите)

-Разширяване на таза

-Скок в ръста



ТВОЯТ ЦИКЪЛ

ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ

ВЪНШНИ
ВЪТРЕШНИ

Под въздействие на 

хормоните започва 

ежемесечното отделяне на 

женската полова клетка –

яйцеклетка. От този 

момент ти потенциално 

вече можеш да станеш 

майка. За това, че 

яйчниците ти са 

започнали “работа”, 

потвърждава появата в 

момичетата 

менструация.





ТЕМИ ЗА БЕСЕДА:

Как се променяш

Външност

Интимна хигиена

Как си дошъл на този 

свят

Твоите въпроси



КАК СЕ ПРОМЕНЯШ
Този процес е индивидуален, но промяната 

започва от коло 11 годишната ти възраст.

Под въздействието на половите хормони се 

появяват вторичните ти полови признаци:

-Увеличаване на теглото

-Увеличаване размера на гръдния кош

-Увеличаване на пениса и тестисите

-Увеличаване на щитовидната жлеза т.н. 

адамова ябълка

-Мутиране на гласа

-Окосмяване и по лицето

МЪЖКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ



БРЕМЕННОСТ

Откъде дойдох аз, как ще дойде моето 

дете и кога ще бъда готова за това

Казвали ли са ви тези истории за появата на бебето?



КАК  СЕ РАЗМНОЖАВАТ ЦВЕТЯТА, 
НАСЕКОМИТЕ,ЖИВОТНИТЕ? 

ОТ КАКВО 

СЕ НУЖДАЯТ МАЛКИТЕ



Децата се появяват в семейството
Има 

различни 

семейства:

И в непълните 

семейства децата са се 

появили от любовта на 

двама души.





МЕНСТРУАЛЕН 

КАЛЕНДАР

ИНТИМНА ХИГИЕНА

АКНЕ – РЕДОВНО СЕ ГРИЖЕТЕ ЗА 

ЧИСТОТАТА НА КОЖАТА, 

ПРИЕМАЙТЕ ДУШ И СЕ ХРАНЕТЕ 

ЗДРАВОСЛОВНО

ПО ВРЕМЕ НА МЕНСТРУАЦИЯ ОБРЪЩАЙТЕ 

ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ НА ЛИЧНАТА 

ХИГИЕНА



1. Болести, предавани по полов път и предпазване
Гонорея (трипер)

Сифилис

Хепатит В

СПИН

Херпес

Триховмониаза

Кандидоза (млечница) и др.

2. Нежелана бременност

ЗА ПО-ГОЛЕМИТЕ НА ВЪЗРАСТ УЧЕНИЦИ





Детската порнография и сексуалното 

насилие в интернет се е увеличило над 15 

пъти

ДЕТСКА ПОРНОГРАФИЯ

Ако те използват за участие в 

запис на визуални и/или аудио 

материали, които представят 

сексуални сцени, с цел доставяне 

на сексуално удоволствие у 

ползващия материалите. Детската 

порнография включва 

производството, 

разпространението, както и 

ползването на тези материали.



ДЕТСКА ПРОСТИТУЦИЯ/ПРОСТИТУЦИЯ НА 
НЕПЪЛНОЛЕТНИ
Ако вземеш участие в сексуален акт или друго 
сексуално действие, в замяна, на което получиш 
пари, храна, облекло, място за живеене, 
наркотици или други облаги.



СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА С 

ДЕЦА

Ако възрастен или дете с по-голяма 

сексуална култура или опит 

осъществи сексуални контакти с теб, 

с цел удовлетворяване на своите 

сексуални нужди. Тези контакти 

могат да бъдат реализирани като 

спрямо теб е използвана сила, измама, 

подкупи, заплахи или натиск. 

Сексуалната злоупотреба може да 

бъде физическа, словесна или 

емоционална.



Сексуалната злоупотреба включва:
Докосване и милване на половите органи на детето 
/гениталии/ и ануса или докосване на гърдите на 
момиченцата или докосване от детето на половите 
органи на партньора му в ситуацията; 
Сексуални целувки; 
Проникване, което включва проникване с пенис или 
чрез предмет във вагината, устата или ануса; 
Излагането на показ пред деца на сексуални 
действия, извършвани от възрастни, на 
порнографски филми или фотографии; 
Изказване на неприлични коментари за тялото на 
детето; 
Принуждаване на детето да позира, да се съблича 
или да се държи сексуално на филми или на живо; 
Тайно "надничане" в бани или спални с намерение 
да се наблюдава детето.



ТРАФИК НА ДЕЦА

В случаите, при които незаконно могат те 

транспортират или продадат в рамките на 

дадена държава или извън нея, за каквато и да 

било цел. В замяна на това човек или група от 

хора получават финансови или друг вид 

възнаграждения. Съществува така наречения 

"секс-трафик", който представлява търговия 

по транспортиране на деца с търговски, 

сексуални цели. Този вид транспортиране 

може да се осъществява през границите на 

отделните държави или щати, както и в 

рамките единствено на една държава, от град 

към град или от селски към други населени 

места.



СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ – КАК ДА СЕ ПАЗИМ
Ако някое другарче е тъжно, мълчи или много плаче –

значи трябва да му се помогне. Обърнете се за помощ 

към някой възрастен, в когото имате доверие или към 

учителя в училище!



ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Истории край огнището – учебно помагало за ученици от 2 до 4 

клас – А.Кръстева, Д.Колев, АСТАРТА, 2003.

Истината за бебетата – Мари-Клод Моншо, Медицина и 

физкултура, С. 1989. 

Момче и момиче – Хари Янес, Медицина и физкултура, С. 1988.

http://www.psihichnozdrave.com/showpage.php?PageID=67

http://www.zdoroviedevochki.ru/girl/

http://zdoroviemalchika.ru

http://body.dechica.com

http://safe-sex.ru

В ПРЕЗЕНТАЦИЯТА Е ИЗПОЛЗВАН И 

СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ОТ ОУ  С. БАЛВАН,

КЪДЕТО СЕ УЧАТ ДЕЦА ОТ ТРИ ЕТНОСА:

РОМИ, БЪЛГАРИ И ДЕЦА С ТУРСКО

САМОСЪЗНАНИЕ.

E-mail: ou_balvan@abv.bg


