


Vsem staršem,  
da bi z otroki lažje govorili o temah,  

o katerih se z lastnimi starši morda niste pogovarjali.
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Dragi starši,
v rokah držite prav posebno slikanico, ki vam bo v pomoč in oporo pri prvih pogovorih z vašim malč-
kom o telesu in spolnosti. Čeprav se vam morda zdi, da so za to še premajhni, naj vas opogumim, da s 
tovrstnimi pogovori na njim primeren način začnete že zdaj.

Vem, da je načenjati take teme težko. Tudi pri nas bi gotovo odlašali, če ne bi nekega dne pretresena 
naletela na statistiko prvega srečanja otrok s pornografijo, ki se v povprečju zgodi v rosnem 13. letu1, 
za mnoge pa celo precej prej.

Takrat sem sklenila, da želim svoje odraščajoče malčke o lepotah in nevarnostih naše telesnosti in 
spolnosti poučiti, preden jih ta tematika nepripravljene preseneti v svetu. Želim si, da bi jim z možem 
v zavetju varnega doma znala dati prve in prave informacije. Dojela sem, da je zanemarjanje vzgoje 
na tem področju podobno, kot da svojih otrok ne bi učila o varnem obnašanju v prometu, čeprav se 
zavedam nevarnosti, ki jih s seboj prinaša cesta. Otroci se sami nepoučeni ne zmorejo ubraniti pred 
popačenimi slikami spolnosti, ki jih ponuja svet. Potrebujejo pomoč staršev.

Hkrati s spoznanjem je prišla tudi stiska. Kdaj in kako naj začnem, kaj naj povem o spolnosti tako maj-
hnim? Kje naj najdem vse informacije in kako naj ustvarim zaupen dialog med nami? V želji, da bi tudi 
moji otroci nekega dne, ko bodo dozoreli za to, lahko živeli spolnost v varni osrečujoči polnosti, kot je 
bila za nas genialno zamišljena v samem začetku, sem se podala na pot iskanja odgovorov.

Sad tega je tudi pričujoča slikanica za predšolske otroke. Gradi na začetku, kjer jih učimo o našem ču-
dovito ustvarjenem telesu, se zavzemamo za spoštljiv pogled nanj ter primerno poimenujemo spolne 
organe. Naj tudi vam služi kot spodbuda in iztočnica, da si boste z vašimi malčki upali načeti pogovor, 
ki naj se smiselno nadaljuje do njihove odraslosti. Dali jim boste veliko in dobro popotnico za življenje. 

Sočasno s slikanico je začel nastajati tudi strip s podobnim namenom, ki bo nagovoril starejše otroke 
in mladostnike (v starosti od 8 do 12 let) z naslovom Pri nas doma. Obenem smo v obeh knjižicah ob-
ravnavano tematiko s poglobljenimi vsebinami in zanimivimi spodbudami zbrali v priročnik za starše 
z naslovom Brez zadrege: Kako začeti vzgojo za celostno spolnost?, v katerem je zbranih več konk-
retnih izkušenj in tudi teoretičnih spoznanj, ki nam lahko pomagajo pri lastnih izzivih vzgoje z otroki. 
Vabljeni torej, da se seznanite tudi s stripom in priročnikom za starše. 

Bogomila Černelič

1  Bischmann, 2017, Age and Experience of First Exposure to Pornography; Relations to Masculin. University of Nebraska–Lincoln.
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Pri Piji in Jušu doma je nadvse 
živahno, saj se ravnokar kopata.

Jušu, pogumnemu in radovednemu 
šestletniku, je najbolj  
všeč, da se ob kopanju lahko  
igra z gusarsko ladjo.  
Še malo prej je mami  
pomagal pri peki slastnih  
piškotov, zdaj pa  
v mislih že drvi  
v širno morje pene 
pustolovščini naproti.
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Njegova navihana 
štiriletna sestrica Pija  

bolj kot ladje obožuje 
živali. Čeprav je včasih 

prav tiha in sramežljiva,  
v kopeli, polni mehurčkov, 

od veselja kar vriska.
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To je njun očka. Je mojster za računalnike in robote. 
Pogosto sicer zamuja, vendar se s Pijo in Jušem  
igra najbolj zabavne in domiselne igre, kar jih je.  
Včasih skuha odlično kosilo, kar je še  
posebej všeč mamici.
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Te zanima še, kakšna je njuna mami?  
Nadvse je ljubeča in skrbna, otrokoma rada 

bere dobre zgodbe in ju stiska v naročju.  
Ni ljubiteljica pomivanja posode,  

rada pa jaha konje  
in obožuje  
palačinke.  

Poglej -  
saj že prihaja  
v kopalnico!
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Pija se glasno igra s svojo račko: 

»Ga ga ga, živijo, ladjica! 

Juš, ali veš,  
da ob jezeru račke niso rumene kot ta?
Rjave so!  
Nekaj pa je sivih z bleščečo zeleno glavo.«
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Juš ponosno pove: »Seveda vem, Pija.  
Mama račka je rjava, očka racak je po glavi zelen,  

le male račke so bolj rumene.  
Tako je pri nekaterih živalih.« 

Pija se začudi: »Pri živalih? Kako to misliš?«
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»Glej, Pija, tudi petelin, kokoška in piščančki so različni.  
  Zlahka veš, kdo je kdo,« razlaga Juš.

              Pija prikima, saj je res vsak drugačen!

                »Ali pa lev in levinja. Pa tudi pav in njegova samička.  
                 Teh res ne moreš zamenjati,« nadaljuje Juš.

                                            Pija se žalostno zamisli:  
                                          »Škoda, da nismo še mi tako pisani!«
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»Pisanega perja res 
nimamo,«  

razloži mamica, »so pa 
naša telesa prav tako 

čudovita! Na prvi pogled 
smo vsi enako zgrajeni. 

Imamo roke, noge, 
glavo, oči in ušesa.  

Vendar se razlikujemo  
med seboj!

No, saj sama vesta,  
da tudi vidva nista  

povsem enaka.«

»Glej, Pija, tudi petelin, kokoška in piščančki so različni.  
  Zlahka veš, kdo je kdo,« razlaga Juš.

              Pija prikima, saj je res vsak drugačen!

                »Ali pa lev in levinja. Pa tudi pav in njegova samička.  
                 Teh res ne moreš zamenjati,« nadaljuje Juš.

                                            Pija se žalostno zamisli:  
                                          »Škoda, da nismo še mi tako pisani!«
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