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Ondulacja wodna: materiał do nauki i ćwiczenia. 

Proszę zaglądać do podręcznika, dział Wodnej ondulacji. 

 

Wodna ondulacja (czesanie na mokro) jest to zabieg, który wykonujemy na 
włosach 
mokrych, czystych o różnej długości, polega na nietrwałym odkształceniu 

włosów pod 
wpływem czynników: 

- mechanicznego – siły naprężania pasm włosów podczas czesania, 
- fizycznego – temperatury. 

Do technik wodnej ondulacji zalicza się: 

- plisowanie włosów (wyciskanie fal palcami i grzebieniem), 
- loczkowanie włosów (płaskie i spiralne), 
- nawijanie włosów na wałki siatkowe, 

- ondulację fenową (modelowanie włosów), 
- techniki mieszane czyli łączenie technik w/w. 

Do odkształcenia włosów w ramach wodnej ondulacji wykorzystuje się 
narzędzia, aparaty 
oraz przybory fryzjerskie. Do narzędzi zalicza się grzebienie, do aparatów - 

suszarki ręczne 
i hełmowe, a do przyborów – szczotki, wałki o różnej średnicy, gumki, szpilki 

i klipsy (patrz 
materiał nauczania . 

Plisowanie włosów to technika układania, polegająca na wyciskaniu włosów 

w fale lub 
nadaniu włosom zarysu fal za pomocą palców i grzebienia. Fale wyciska się 
na włosach: 

- jednej długości lub delikatnie wystopniowanych o maksymalnej długości do 
ramion, 

- naturalnie falujących lub podatnych na układanie, 
- dobrze zwilżonych środkiem stylingujacym o przedłużonym czasie 

wysychania. 

Loczkowanie włosów polega na nawijaniu pasm na palec i mocowaniu 

zawiniętych 
loków klipsami. Zależnie od kierunku nawijania wyróżnia się loki spiralne i 
płaskie. Loczki 

spiralne nawija się od nasady po końce natomiast płaskie odwrotnie – od 
końcówek po 

nasadę. Do nawijania wydziela się pasma w kształcie kwadratu, prostokąta 
lub trójkąta. 



Grubość pasm zależy od siły skrętu oraz długości, grubości i gęstości 

włosów. Przeciętnie od 
1x1 do 3x3 cm. Charakterystyczną cechą omawianej techniki jest możliwość 

uzyskania na 
włosach fal (po wysuszeniu włosów i wyczesaniu loków). 
Aby uzyskać wskazany efekt należy nawijać włosy zgodnie z następującymi 

zasadami: 
- loczki nawija się od przedziałka rozpoczynając od włosów w części 
ciemieniowej głowy 

następnie pasma na szczycie i z tyłu głowy, 
- loczki w obrębie jednego pasma nawija się w jednym kierunku( w prawo lub 

w lewo) 
- loczki w sąsiednich rzędach nawija się w przeciwnych kierunkach (gdy w 
pierwszym 

rzędzie loki nawijano w lewo, to w drugim powinny być nawinięte w prawo) 
- loki na szczycie i z tyłu głowy nawija się ukośnie łącząc pierwszy rząd z 

prawej strony 
głowy z trzecim rzędem po lewej strony głowy, następne rzędy kolejno: drugi 
z czwartym, trzeci z piątym. 

 

Nawijanie włosów na wałki siatkowe to technika będąca odmianą płaskiego 
loczkowania włosów, polega na nawijaniu pasm na wałki. Włosy czesane tą 

techniką 
podnoszą się od skóry głowy, co zwiększa objętość formy. Siła skrętu zależy 
od: 

- długości i gatunku włosów 
- średnicy wałków. 

Ondulacja fenowa (modelowanie włosów) to jedna z najczęściej obecnie 
wykonywanych 
technik czesania włosów na mokro. Polega na wyczesywaniu włosów 

szczotką w strumieniu 
ciepłego powietrza. Wskazana technika czesania pozwala na formowanie 
różnorodnych form 

z włosów o różnej długości i gatunku. 
Technologiczny przebieg modelowania włosów 

1. Mycie włosów. 
2. Przygotowanie stanowiska pracy i klienta do zabiegu – na konsoli 
fryzjerskiej należy 

zgromadzić: grzebień do rozczesywania włosów, szpikulec, środek 
stylingujący, szczotkę 

do modelowania, klamry, suszarkę ręczną. Przed przystąpieniem do pracy 
zabezpiecza się 
odzież klienta peleryną do czesania włosów i nanosi na włosy środek 

stylingujący. 

Techniki mieszane to połączenie najbardziej popularnych technik czesania 
włosów, np. 



- loków płaskich i spiralnych, 

- loków płaskich i plisowania włosów, 
- plisowania i loków spiralnych. 

Należy pamiętać, że zabiegu nie wykonuje się u osób nietrzeźwych i 
chorobami skóry 
głowy przenoszonymi przez kontakt bezpośredni. 

Ćwiczenie 1 
Uzupełnij poniższe zdania. 
 

1. Wodna ondulacja to …………………………………… przekształcenie 
struktury włosów. 

2. Zmiana kształtu włosów podczas wykonywania wodnej ondulacji zachodzi 
pod wpływem czynników: ……………………………… i………………………….. 
3. Loczkowanie włosów polega na 

……………………………………………………………………………………………….. 
loków klipsami. 
4. Do plisowania włosów stosuje się środki stylingujące 

…………………………………….. 
5. Siła skrętu włosów podczas nawijania włosów na wałki siatkowe zależy 

od…………………………………. i…………………………………………………….... 
6. Ondulacja fenowa polega na 

………………………………………………..………………………………………….. 

Zadanie 1.(wymagane w zeszycie)  

 Opisz charakterystykę wszystkich technik nawijania włosów na wałki. 

Wykonaj rysunki instruktażowe. 

Do technik nawijania włosów na wałki siatkowe zalicza się nawijanie: 

- klasyczne (tzw. krzyżowe), 
- cegiełkowe 
- do fryzury, 

- kierunkowe, 
- kreatywne. 

 Zdjęcia prac wyślij na mejla: annasawicka1102@wp.pl  
Od tego tygodnia zadane prace domowe będziecie tak mi przesyłać.  
Proszę o podpisywanie prac: klasa, imię, nazwisko, przedmiot i data. 

 

 


