Kleur het hokje achter de zin die bij jou past.



Ik kan goed een grap of een verhaal vertellen



Ik hou van het oplossen van rekensommen



Als ik iets lees zie ik het in gedachten



Ik zing of neurie graag in mezelf



Ik zit vaak met iets in mijn handen



Ik hou van de natuur



Ik werk graag samen met andere kinderen



Ik kan me in mijn eentje goed vermaken


Ik houd van tekenen of schilderen


Ik lees graag boeken



Ik onderzoek graag wat het probleem is



Ik weet snel wat een ander denkt of voelt


Ik hou van sport en bewegen


Ik hou van het luisteren naar muziek



Ik verzamel dingen uit de natuur



Ik denk vaak na over wat mijn mening is


Ik kan goed hoofdrekenen



Ik vind het fijn om voor anderen te zorgen


Ik kan me goed dingen voorstellen



Ik hou van buitenspelen


Ik leer het liefst met muziek aan



Ik weet veel over de natuur



Ik weet goed wat ik zelf wil
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Mijn lievelingsvak op school is rekenen


Ik kan goed een spreekbeurt houden



Ik hou van feestjes met veel vrienden


Ik bespeel een instrument (of wil dit graag)


Ik begrijp iets als ik het gezien heb



Ik kijk graag naar natuurprogramma’s


Ik vind het fijn om me in te spannen


Ik kan goed volgens een instructie werken



Als ik praat maak ik gebaren


Ik ben goed in onthouden wat er gezegd is



Ik kan makkelijk een nieuw liedje nazingen


Ik ben graag op tijd



Ik maak heel makkelijk vrienden


Ik hou ervan om in de tuin te werken


Het is leuk om samen muziek te maken


Ik schrijf wel eens een verhaal of een gedicht



Als er ruzie is los ik het vaak op



Ik praat niet zo graag over mezelf


Ik raak graag mensen aan


Ik kan goed fantaseren



Ik hou van dieren en verzorg ze graag


Ik pak een opdracht stap voor stap aan



Ik denk eerst altijd na voor ik iets doe of zeg


Ik zeg graag hoe ik erover denk



Als ik iets knutsel/ teken zie ik het voor me
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Ik kom op voor de natuur



Ik heb graag een plek voor mezelf


Ik hoor altijd geluiden om me heen


Ik hou van rijmen



Ik los graag ingewikkelde problemen op



Ik wiebel vaak op mijn stoel



Goed zorgen voor het milieu is belangrijk



Ik hou altijd rekening met andere mensen



In gedachten praat ik veel met mezelf


Ik vind het leuk om iets nieuws te bedenken



Bij muziek heb ik gedachten of herinneringen



Ik denk na over wat ik heb gedroomd


Ik kan goed schrijven zonder fouten



Ik wil goed worden in sport door te trainen



Ik vind vriendschappen belangrijk


Ik ben goed in plattegronden lezen
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Zelf slim

Mensen slim

Natuur slim

Beweeg slim

Muziek slim

Beeld slim

Reken slim

Woord slim

Tel alle gekleurde hokjes per rij op

