
Dacă ai fi un
fenomen al
naturii, ce

fenomen ai fi? 
De ce?

Dacă ai fi o floare,
ce floare ai fi? 

De ce?

Dacă ai fi un
animal, ce animal

ai fi? 
De ce?

Dacă ai fi un
obiect de

îmbrăcăminte, ce
obiect ai fi? 

De ce?

Dacă ai fi un
fruct, ce fruct 

ai fi? 
De ce?

Dacă ai fi un fel
de mâncare, ce

fel ai fi? 
De ce?

Dacă ai fi o
prăjitură, ce

prăjitură ai fi? 
De ce?

Dacă ai fi o
culoare, ce

culoare ai fi? 
De ce?

Dacă ai fi un
anotimp, ce

anotimp ai fi? 
De ce?



Ce nu îți place să
mănânci? 

Ce îți place să faci
în timpul liber? 

Ce gen de muzică
îți place să

asculți? 

Ce jocuri de
societate îți plac? 

Ce fel de
activități nu îți

plac? 
Ce sport îți place? 

Ce te face să fii
fericit/ă? 

Ce te înfurie cel
mai tare? 

Ce nu-ți place să
faci? 



Numește un
punct slab de-al

tău. 

Enumeră 3 calități
personale. 

Numește 2
abilități

personale.

Povestește o
experiență

personală din
care ai învățat

ceva important. 

Numește cele mai
importante 5

valori personale. 

Numește o
calitate personală

pe care ai
preluat-o din

familie. 

Povestește o
experiență
personală
amuzantă. 

Numește 3 lucruri
pentru care ești
recunoscător/

recunoscătoare. 

Numește 3
trăsături

personale care te
diferențiază de
persoanele din

jurul tău. 



Unde ai dori să
pleci în

următoarea
excursie?

Numește un loc în
care te simți

fericit/ă. De ce? 

Ce înseamnă
pentru tine o

vacanță de vis? 

Dacă ai putea fi
oriunde în acest
moment, unde ai

alege să fii? 
De ce?

Dacă ai putea
pleca într-o

călătorie magică,
către ce loc ar fi

aceasta? 
De ce?

Pe cine ai lua cu
tine într-o

călătorie prin
deșert? 
De ce?

Pe cine ai lua cu
tine într-o
excursie la

munte?
De ce?

Pe cine ai lua cu
tine dacă ai avea

de îndeplinit o
misiune

importantă într-o
țară îndepărtată?

De ce?

Unde ți-ar plăcea
să îți petreci un

weekend cu
familia? 
De ce?



Care este țara ta
preferată?

Care este
culoarea ta
preferată?

Care este melodia
ta preferată?

Care este aroma
ta de parfum

preferată?

Care este locul
tău preferat?

Care este
subiectul tău de

discuție preferat?

Care este mijlocul
tău de transport

preferat?

Care este
animalul tău

preferat?

Care este
obiectul tău de
îmbrăcăminte

preferat?



Câți copii ai dori
să ai? De ce?

Numește 3
trăsături

personale pe care
ai dori să le

transmiți copiilor
tăi.

 Dacă ai putea da
timpul înapoi, ce

ai schimba?

Unde te vezi
peste 5 ani din

punct de vedere
profesional?

Unde te vezi
peste 5 ani din

punct de vedere
personal?

Ce dorești ca
ceilalți să

aprecieze la tine?

Ce ai dori ca
soțul/ soția ta să
aprecieze la tine?

Ce ai dori să
aprecieze la tine

copiii tăi?

Numește un
obiectiv pe care

îți dorești să-l
atingi până la
finalul anului?



Care este genul
tău muzical

preferat?

Ce fel de
activitate își

aduce bucurie?

Ce îți dă o stare
de bine?

Ce fel de
activitate te face
să te simți bine

alături de familie?

Ce fel de
activitate te face
să te simți bine

alături de
prieteni?

Ce fel de
activitate te face
să te simți bine la
școală/ locul de

muncă?

Ce faci atunci
când vrei să te

relaxezi?

Ce fel de
activități te ajută
atunci când vrei
să te liniștești?

Ce fel de
activități nu-ți

plac?



Te consideri o
persoană timidă?

De ce?

Cum te văd
părinții tăi?
Numește 3
trăsături.

Cum te văd
prietenii tăi?
Numește 3
trăsături.

Care crezi că este
trăsătura ta
dominantă? 

De ce?

Ce crezi că
apreciază

prietenii tăi la
tine? De ce?

Caracterizează
relația ta cu

cel/cea mai bun/ă
prieten/ă prin 3

adjective.

Ce apreciezi la
prietenii tăi? 

De ce?

Ce apreciezi la
părinții tăi? 

De ce?

Ce ai dori să fie
diferit în familia

ta? De ce?



scobitoare

săgeată din carton

cerc din carton

foarfecă

creioane colorate cutie de carton


