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?Unde eram înainte 
de a mă naște 

Erai în burtica mamei tale, la căldurică, și ai stat acolo timp de 

nouă luni. Iar înainte de aceste nouă luni, tu nu existai. Sau, mai 

bine spus, erai un vis, o dorință a părinților tăi. Se întrebau dacă 

vei fi  băiețel sau fetiță, cum vei arăta, ce nume îți vor alege... Îți 

imaginezi fericirea și curiozitatea lor atunci când au afl at că... 

vei sosi? 

Te-au iubit numaidecât, chiar dacă nu te cunoșteau încă. Timp 

de nouă luni, mama te-a simțit mișcându-te în burtica ei și 

s-a întrebat întruna cu cine vei semăna. Din prima clipă în 

care te-au ținut, în sfârșit, în brațe, mama și tata ți-au 

dăruit toată iubirea lor și continuă să te iubească la fel 

de mult în fi ecare zi.
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Cum apar bebelușii?

E simplu! Se întâlnesc două semințe, una de la tata și 

cealaltă de la mama, se îmbrățișează și formează un ou mic, 

care va crește în burtica mamei până când devine... un bebe.

Cum mănâncă bebelușul 
în burtica mamei?

Nu pe guriță! Lichidul cu care se hrănește ajunge în burtica lui 

printr-un fel de furtun, care se numește „cordon ombilical“. 

La naștere, acest cordon se taie. Nu doare deloc, dar lasă un 

mic semn, pe care bebelușul îl va avea toată viața: buricul!

Cum ies bebelușii din 
burtica mamei?

Printr-un tunel care ajunge în partea de jos a 

burticii mamei. Acest tunel, foarte îngust, se lărgește 

cu câteva ore înainte de naștere, iar asta se întâmplă 

datorită „contracțiilor“ (o contracție este ca o strângere 

puternică a mușchilor). De obicei, pentru că îi este mult 

mai ușor așa, bebelușul scoate mai întâi capul.
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