
 

Simeon  

Marinković 

U kući: što sve 

Ana zna 
(22) 

 

Slikovnica pruža najmlađima važne spoznaje o tome zašto je važno imati 

obaveze u kući i sudjelovati u kućnim poslovima. Uz djevojčicu Anu, vesele 

ilustracije i kratke pouke u stihovima, djeca će na zabavan način usvojiti  

dragocjene radne navike potrebne za zdraviji život. 

 

Stan i Jan  

Berenstain 

Medvjedići i 

kućanski poslovi  
(32) 

 

Slikovnica o obavljanju sitnih kućanskih poslova u kojima bi trebala 

sudjelovati cijela obitelj, ali obično to nije tako, kod medvjedića kao ni kod 

djece. Sve ono što baš ne vole raditi, nastojat će odgađati sve dok to netko 

drugi, najčešće mama, ne napravi. U ovoj slikovnici Mama Medvjedić obavlja 

sve kućanske poslove, sve dok jednoga dana ne proglasi štrajk! Tada cijela 

kuća postaje nalik na svinjac. Tko će popustiti i da li će joj Tata, Braco i Seka  

napokon početi pomagati. 

 

Mladen Kušec 

Volim pomagati 

mami, tati, 

baki... 
(16) / (VTS) 

 

Priča o dječaku Filipu koji se nije znao lijepo ponašati, ali je nakon događaja 

u kojemu je postiđen, naučio pomagati svima kojima je pomoć potrebna. 

 Stan i Jan 

Berenstain 

Medvjedići 

priskaču u 

pomoć  

(32) 

 

Mama Medvjedić je odlučila svojoj djeci dati neki zadatak, kako bi naučili više 

mariti za druge, a ne po cijele dane samo vikati "Ja, ja, ja!". Seka i Braco 

nerado se prihvaćaju zadatka, ali pomažući drugom ipak shvate kako je to  

lijep osjećaj, pružiti ruku pomoći onome kome je potrebita.  

 

Mladen Kušec 

Priča o psu, 

radu i opranom 

autu 
(16) / (VTS) 

 

Ivica i Anica vrijedna su djeca. Baki koja teško hoda pružaju za oslonac ruku. 

U kući mami pomoć nude, a s tatom zajedno auto peru. Roditelji su ponosni i 

sretni jer: "dijete je najdraže kad roditeljima pomaže."  

 

Mladen Kušec 

Priča o dječaku 

koji je volio 

pomagati... 
(16) / (VTS) 

 

Priča o dječaku Ivanu koji je dobar, uporan i vrijedan. Pomaže tati, prijateljici i 

mami jer sreća njihova i njega čini sretnim. 

 

Stan i Jan 

Berenstain 

Medvjedići i 

mamin novi 

posao  

(32) 

 

U ovoj epizodi mama Medvjedić, inače jako brižna, ali i jako zaposlena 

svakodnevnom brigom za svoju obitelj, kućanskim poslovima, uzgajanjem 

povrća i pomaganjem Seki i Braci u njihovim obvezama, odluči jednoga dana 

svoj jedini i omiljeni hobi - izradu pokrivača od pačvorka, pretvoriti u pravi 

posao. Medvjedići i tata su u panici, jer tko će se brinuti za njih ako mama  

bude odsutna 

 


