Met wie het jy
vandag gepraat
en/of gespeel?

Waar het jy vandag
die meeste tyd
gespandeer?

Wat is iets moois wat
Langs wie sit jy in jou

jy vir iemand

klas/se?

gedoen/gesê het
vandag?

Wat was vir jou die

Wat is jou

lekkerste/slegste van

gunsteling/slegste

pouse vandag?

ding van skool?

Wat is die eerste

Wat is die

ding en die laaste

interessantste ding

ding wat jy by die

wat jy geleer het

skool doen?

vandag?

Watter onderwyser is
jou gunsteling en
hoekom?

Watter vakkeis vir jou
maklik, moeilik,
vervelig, opwindend?

Wat is iets moois wat
Langs wie sit jy in jou

jy vir iemand

klas/se?

gedoen/gesê het
vandag?

Wat was vir jou die

Wat is jou

lekkerste/slegste van

gunsteling/slegste

pouse vandag?

ding van skool?

Wat is die eerste

Wat is die

ding en die laaste

interessantste ding

ding wat jy by die

wat jy geleer het

skool doen?

vandag?

Stel jou droom kosblik

Watter 5 woorde

saam met:

beskryf jou die

2 gesonde kosse

beste?

2 minder gesonde
opsies?

Wat 5 dinge hou jy

Wat maak jou

die meeste van

familie spesiaal?

jouself?

Wat is jy lief om te

Wat laat jou gelukig

doen?

voel?

Wat laat jou

Wat maak jou

hartseer voel?

kwaad?

Van wat weet jy
Wat wil jy wees
wanneer jy groot is?

genoeg dat jy
iemand anders
daarvan kan leer?

Wat is die beste ding

Wat is die slegste ding

wat nog met jou gebeur

wat nog met jou gebeur

het en wat het jy

het en wat het jy

daaruit geleer?

daaruit geleer?

As jy drie wense kon

Wat doen jy as jy

kry, wat sou dit

bang voel om minder

wees?

bang te voel?

Van watter vriend
hou jy die meeste
en hoekom?

Dink jy jy is 'n goeie
vriend en
hoekom/hoekom
nie?

As jy enige iemand
Wat is die gaafste
ding wat iemand
nog vir jou gedoen
het?

in die wêreld vir ete
kon nooi, wie sou jy
nooi en hoekom?

Noem drie goed wat jy

As jy een wet kon maak

die week geleer het?

wat almal in die wêreld
moet volg, wat sou dit
wees?

Wat is die moeilikste

Wat is die verskil

ding van kind/tiener

tussen slim en wys?

wees?

Op wat is jy die
trotste en hoekom?

Wat maak jou die
meeste
bekommerd?

