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ом і Зої обожнюють неділю. Це день, коли тато 
і мама вдома. Вони грають у хованки, 

запрошують друзів, і всі розважаються.

Проте сьогодні сховалася не Зої, а Ромашка, 
кицька родини. Діти шукають її всюди в саду, але 
її не знайти.

— Ромашко, ти де?

Т
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Останнім часом живіт Ромашки був досить круглим. 
Мама пояснила дітям, що вона «чекає малюків». 
Тому Зої цікаво, що це означає.

— Як з’являються малюки? Їх хтось приносить? 
Вони падають з неба?

— Я знайшла Ромашку! — вигукує Зої.

Ромашка лежить під старою смерекою. 
Четверо крихітних кошенят нявкають 
поряд з нею. Рудий, чорний і двоє сірих.

Мама шепоче:

— Це малюки, які були у неї в животі.

Зої чеше голову:

— Але як кошенята потрапили 
у живіт Ромашки?



ЯК МИ ВЛАШТОВАНI?
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ошенята Ромашки з’явилися так само, як 
і ви,— відповідає тато.— На землі більшість 
тварин є або самками, або самцями. 
І у дівчинки, і в хлопчика є голова, руки 
й ноги, вони їдять і сплять однаково, але їхні 
статеві органи і тіло різняться.

К— 
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Статеві органи — це частина тіла, що дає змогу 
людям і тваринам мати дітей.

Статевий орган хлопчика називається пенісом.

У дівчинки між ніг міститься не пеніс, а маленька 
щілина, яка називається вульвою.


