Doman, Regina

Anđeo u vodi priča o mom
rođenju

Priča o putu od začeća do rođenja. U majčinoj utrobi, mala beba raste i
razgovara s anđelom koji je isto tamo. Poetična i dirljiva priča za djecu i
odrasle, popraćena primjerenim ilustracijama.

(48)

Seka je vesela i vrlo znatiželjna medvjedica. Često postavlja pitanja i svaki
Stan i Jan
Berenstain

Medvjedići
očekuju prinovu
(32)

dan poželi naučiti nešto novo. Poželjevši da joj mama pročita priču, primijetila
je da je u maminom krilu sve manje mjesta. Razgovarajući s mamom saznala
je da će mama uskoro dobiti bebu. Kako bi odgovorila na sva pitanja male
medvjedice, mama ju je odvela sa sobom na pregled. Doktorica Gerda Seki
je objasnila mnoge stvari, no najvažniji trenutak dogodio se onog dana kada
je Tata iz bolnice javio da je stigla beba. Svi su bili sretni, a najviše Seka.

Regina
Masaracchia

Paulovi i Sophieni roditelji objavljuju svojoj djeci veliku vijest: mama je trudna

Moja mama je
okrugla kao
kugla: za
pojašnjavanje
trudnoće

pitanja, on želi točno znati što se to događa u maminom trbuhu. Čudna mu je

(43)

i uskoro će dobiti bebu! Sophie je još mala, ali šestogodišnji Paul ima puno
činjenica da mamin trbuh iz dana u dan postaje sve veći. Slikovnica će
znatiželjnoj djeci, odgovoriti na brojna pitanja o trudnoći, i to na način
prilagođen djeci, uz puno simpatičnih ilustracija koje pomažu da djeca što
bolje shvate odgovore na postavljena pitanja.
Ana i Tin znatiželjni su i prepuni pitanja na koja roditelji daju odgovore,

Nele Moost

Mrvica raste u
maminu trbuhu

primjerene njihovom uzrastu. Od začeća kroz devet mjeseci, pratimo obitelj i
razvoj bebe u maminom trbuhu.

(26)

Edukativna slikovnica za djecu mlađeg uzrasta. Zadovoljit će njihovu
oslikala Anne
Wilsdorf

Dijete
(37)

Ezio Aceti

Dosta priče o
rodama!
(33)

radoznalost o tome odakle i kako djeca dolaze na svijet. Predstavljeni su
razvoj djeteta u majčinoj utrobi, rođenje, te briga članova obitelji za malo
dijete.

Knjiga namijenjena djeci od 4. do 7. godine života. Sastoji se od slikovnice
namijenjene djeci i od vodiča za roditelje i odgojitelje. U slikovnici se osnovni
pojmovi i informacije o osjećajnosti i spolnosti prikazuju kroz djeci poznate
situacije obiteljskoga života. U vodiču se objašnjavaju psihofizički razvoj
djeteta i razvoj spolnosti te se nude savjeti i poticaji za razgovor s djecom.

Robie H. Harris

Idemo
razgovarati kako
bebe dolaze na
svijet

Knjiga donosi osnovna znanja o spolnosti: spolna obilježja muškaraca i žena,
oplodnja, trudnoća, porođaj, ljubav, nastanak obitelji, što je seksualno
zlostavljanje, zaštita od AIDS-a, odnos prema novorođenoj sestri ili bratu.
Tekst je pristupačan mlađoj djeci, prikazan pomoću stripa i brojnih ilustracija.

(81)

Branka Horvat
Anić

Mama roda kazuje svojoj rodici kako dolazi na svijet majmun, noj, tigar,
krokodil, pingvin, vuk, tuljan, antilopa, medvjed, deva, slon, žirafa.

Tko rodi rodu? ili Naposljetku, kako se rode rode? A ljudi? Najbolji, najistinitiji odgovori na
nimalo laka pitanja.
Kako životinje
dolaze na svijet
(18)

Otkako je svijeta još se nije dogodilo da se neka beba nije željela roditi. A
upravo se to dogodilo mami Ivanki. Beba koja se nije htjela roditi odlično je
govorila hrvatski. Bila je pametna, bistra. U maminom trbuhu je bilo udobno i
Zvonimir Balog

Dijete koje se
nije htjelo roditi
(171)

toplo. Kroz mamine snove je putovala, gledala kroz njezine oči i jela najfiniju
hranu. Baka ju je mislila namamiti papučicama, štrudlom od trešanja. Mališa
je imao uvjerljive izgovore. Ni djed nije mogao pomoći, ni susjeda Julka, ni
mađioničar, policajac, čarobnjak, gradonačelnik, general, čak ni predsjednik.
Priča o djetetu koje se nije htjelo roditi obišla je svijet. Ono što nije uspjelo
nikome, uspjelo je djevojčici Ani i šestogodišnjem Franu, bratu mališe. Čime
su ga to namamili u svijet?
Negdje na kraju grada živjeli su teta Jasna i striček Boris, uvijek vedri i
nasmijani, puni ljubavi. Svi iz ulice su ih voljeli, naročito djeca, jer se Boris
uvijek s njima rado igrao. No jednoga dana Jasna je počela sve sporije i

Robert Mlinarec

Mali noćni
pomagači
(32)

sporije hodati, a trbuh joj je pri tom sve više rastao. I napokon - rodila je
trojke. Tri vesele i nasmijane bebe imenom Trix, Trax i Max. I sve je bilo
dobro dok se Jasna nije razboljela, pa je sve poslove u kući preuzeo Boris,
koji je svakog dana bivao sve umorniji. Ali, kao u svakoj dobroj priči za
malene, naglo, tajanstveno i gotovo niotkuda, pojavili su se mali noćni
pomagači, koji su pridonijeli sretnom završetku ove priče.

