Odnos mame i djeteta je poseban, prepun nježnosti i ljubavi, a tako je i u
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životinjskom svijetu. Brižna mama medvjedica poučava svoga malog medu
kako se penje na drvo, kako se lovi riba, kako se skrivati, igrati, i uza sve to,
malo po malo odrastati, ali za mamu zauvijek ostati njezin mali medo.
Ilustracije u ovoj slikovnici za najmlađe upotpunit će doživljaj čitanja.
Slikovnica prepuna nježnosti, govori o neizmjernoj i nezamjenjivoj majčinoj
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ljubavi. Svako dijete prepoznat će mekoću jutarnjih poljubaca i brižnost
njenog pogleda. Medo navodi niz razloga zašto voli mamu. Uz slikovnicu
možete s djetetom podijeliti dragocjene trenutke nježnosti i ljubavi.

Slikovnica puna osjećaja, topline i dražesti. Oslikana je ilustracijama male
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srne i njene mame koje su krenule u istraživanje šume i okoliša, pri tom
stalno pazeći jedna na drugu i uživajući u zajedničkim trenutcima.
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Mali Medo želi biti velik i brz kao njegova majka. Na hladnom arktičkom
snijegu Mama Medvjedica pokazuje malom sjevernom medvjediću kako
izgleda biti velik i odrastao. Navečer medvjedić shvati da ima najbolju majku
na svijetu i sretno zaspi veseleći se svojem odrastanju.
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Mali majmun u velikoj je brizi jer je izgubio mamu. Na sreću, Leptiran mu
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pomaže u potrazi utemeljenoj na djelomičnim opisima. Putem nailaze na
razne stanovnike džungle i sve su bliže cilju. Nakon brojnih zabuna, kada je
Leptiran shvatio da majmunčićeva mama izgleda isto kao i njezino mladunče,
potraga je uspješno okončana. Slikovnica sadrži vesele ilustracije i priču u
stihovima.
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"Na svijetu snažnih mama ima i zato se treba ponositi njima." Autor donosi
priču u rimi posvećenu hrabrim mamama. Tko su i kakve su to neustrašive
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mame pročitajte u slikovnici namijenjenoj djeci predškolskog i ranog školskog
uzrasta.

