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En ny bog for børn (og voksne) fortæller om hvor forskellige vi mennesker er. Det er vigtigt at støtte børn i at
opbygge et godt selvværd. Det kan bl.a. ske ved at værdsætte børns forskellige måder at være og tænke på uanset om det passer ind i den voksnes opfattelse af hvordan man bør være eller ej. ""Find fødselsdagskagen
fortæller om menneskers forskelligheder. Den er baseret på persontypologien Enneagrammet.
En typologi som beskriver ni forskellige måder at være menneske på. Hvert menneske agerer én af de ni
typer, og i bogen er typerne repræsenteret ved dyr der går på jagt efter en forsvunden fødselsdagskage. Det
haster med at finde kagen så alle hjælper med - på hver deres måde. Alle vil gerne glæde deres fælles ven, den
næsten usynlige Ninosaur, som har fortjent kagen på sin fødselsdag. De ni dyr har hver deres måde at forholde
sig til problemet med den forsvundne kage på, og læseren får indtryk af typernes forskellighed på en sjov og
indirekte måde. Ninosaur ender med at få nogle betydningsfulde gaver fra sine venner i form af at lære af hver
deres personlige kvaliteter. At forstå de ni forskellige perspektiver handler også om at være rummelig og
acceptere at alle mennesker ikke er ens i deres tankegang. Bogen er den første børnebog om
Enneagramtyperne på dansk.
Bogen er velegnet til højtlæsning for små børn (3-6 år). Større børn (7-10 år) kan selv læse bogen. Børnehaver
og skoler kan bruge bogen som et godt indslag til en dialog om forskellige væremåder.
Denne kvalitetsfondant er velegnet til udrulning til overtræk og udstikkere, modellering, silikoneforme mv.
Her finder du gode tekster til din fødselsdagsinvitation. Sammen designer vi din kage, så den passer specielt
til din fest. Perfekt til både de store kager, men også som pynt til. Eksempler på invitation til 40, 50, 60, 70
års fester, reception & indbydelser til børnefødselsdag. Sammen designer vi din kage, så den passer specielt
til din fest. Sammen designer vi din kage, så den passer specielt til din fest. Perfekt til både de store kager,
men også som pynt til. Perfekt til både de store kager, men også som pynt til. Denne kvalitetsfondant er

velegnet til udrulning til overtræk og udstikkere, modellering, silikoneforme mv. Vi elsker fest og lagkage.
Her finder du gode tekster til din fødselsdagsinvitation. Vi elsker fest og lagkage. En fødselsdag er noget
specielt, og vil du gøre lidt ekstra ud af det, så prøv at lav denne skønne fødselsdagskage. Eksempler på
invitation til 40, 50, 60, 70 års fester, reception & indbydelser til børnefødselsdag.
Unikke festkager og fødselsdagskager til enhver anledning fra KageKompagniet. Vi elsker fest og lagkage.

