
Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς να μιλήσετε στο παιδί σας  

για το σεξ, τα μωρά, το σώμα, την εφηβεία  

και άλλα καυτά θέματα που το ενδιαφέρουν;

Παρόλο που είναι απολύτως φυσιολογικό για τα μικρά παιδιά  

να θέλουν να μάθουν πώς γίνονται τα μωρά, πολλές φορές ερχόμαστε 

σε δύσκολη θέση και νιώθουμε αμηχανία μπροστά σε τέτοιου είδους 

συζητήσεις. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε τις απαντήσεις σε ένα σωρό 

«δύσκολες» ερωτήσεις που μπορεί να κάνουν τα παιδιά για πολλά θέματα: 

απαντήσεις ξεκάθαρες και ακριβείς, δοσμένες με ειλικρίνεια  

και γλώσσα κατανοητή γι’ αυτές τις ηλικίες.

Με ευχάριστη εικονογράφηση,  
που βοηθά στην κατανόηση.

Περιλαμβάνει οδηγό  
για τους ενήλικες.

Ιδανικό εργαλείο  
για να το μοιραστείτε  

με το παιδί.

Ας μιλήσουμε

Πώς να μιλήσετε στο παιδί για τα «δύσκολα» θέματα που το απασχολούν
(από το πώς γίνονται τα μωρά μέχρι την εφηβεία και τις σχέσεις).

για μελισσούλες
και λουλουδάκια
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Για τι μιλάει αυτό το βιβλίο…

Από πού έρχονται τα μωρά  
και πώς γίνονται;

Πολλά παιδιά κάνουν τέτοιου είδους ερωτήσεις 
και είναι φυσιολογικό να δείχνουν μεγάλο 
ενδιαφέρον για τις απαντήσεις. Αυτό το βιβλίο 
εξηγεί όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις,  
με τη βοήθεια πολλών εικόνων.
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ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ…
Για μερικούς ανθρώπους το σεξ είναι κάτι πολύ προσωπικό και αισθάνονται αμηχανία να μιλούν γι’ αυτό. 
Μπορεί κάποιοι μεγάλοι να μη θέλουν να κουβεντιάσουν καθόλου τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται αυτό το 
βιβλίο. Ο τίτλος του είναι Ας μιλήσουμε για μελισσούλες και λουλουδάκια επειδή μερικοί άνθρωποι προτιμούν 
να πουν ότι «η μελισσούλα πάει στο λουλουδάκι» αντί να πουν τη λέξη «σεξ»!

Τι συμβαίνει στο σώμα μου  
καθώς μεγαλώνω;

Μπορεί επίσης να έχεις αναρωτηθεί γιατί  
το σώμα του άντρα και της γυναίκας διαφέρουν 
ή γιατί το σώμα των μεγάλων έχει διαφορετικό 
μέγεθος και σχήμα από εκείνο των παιδιών. 
Έχεις ποτέ αναρωτηθεί γιατί τα μωρά 
μεγαλώνουν μέσα στη μαμά τους ή πώς 
γεννιούνται τελικά; Αυτό το βιβλίο θα σου  
τα εξηγήσει όλα αυτά και πολλά πολλά άλλα.

Τι είναι οικογένεια  
και πώς είναι να είσαι γονιός;

Μήπως μερικές φορές αναρωτιέσαι  
τι θα αλλάξει καθώς θα μεγαλώνεις 
ή πώς είναι να είσαι γονιός; Είναι καλό 
να τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα, 
και το βιβλίο αυτό θα σε βοηθήσει 
να τα καταλάβεις ακόμα περισσότερο.

Μην μπερδευτείς!

Επειδή αυτό το βιβλίο δίνει απαντήσεις σε 
πολλές ερωτήσεις, μπορείς να το πιάσεις μαζί 
με κάποιον μεγάλο και να διαβάζετε τρεις 
τέσσερις σελίδες τη φορά. Στη συνέχεια 
μπορείς να σκέφτεσαι όσα διαβάσατε.  
Αν κάπου μπερδευτείς, ρώτησε όσα χρειάζεσαι 
να ξεκαθαρίσεις, μέχρι να νιώσεις ότι λύθηκαν 
οι απορίες σου.
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