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Hvad vil du være når du bliver stor?¤Grå udgave Marte Næss Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er et helt
nyt og særligt koncept: Bogen indeholder 365 spørgsmål til barnet, som en voksen kan stille barnet

hvorefter svarende kan skrives ind i bogen af enten barnet selv eller den voksne.

Ideen med bogen er at følge barnets svar i tre år, som så giver mulighed for at observere udviklingen af
barnets tanker og følelser rundt om emner, der vedrører barnet i hverdagen.

Spørgsmålene kredser bredt som "Hvor gammel er du, når du er en voksen?" "Hvornår synes du mor / far er
sjov?", "Hvis du havde en hel dag, hvor du måtte bestemme alt, hvad ville du så gøre?".

Resultatet er en dejlig mindebog og en unik gave til barnet, når han eller hun bliver ældre. Bogen er et godt
udgangspunkt for samtaler mellem små og store, og flere familier bruger den som en del af en rutine.

Bogen findes i en Blå, Rosa og Grå udgave.
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