Spune-mi trei
lucruri pentru
care-ți place viața
ta.

Ce super putere
ți-ar plăcea
să ai?

Ai vreun secret pe
care nu l-ai spus
nimănui?

Ai vreun film
preferat?
De ce?

Ai o carte
preferată?
De ce?

Dacă ai avea o
mașină a timpului
pentru o zi, ce-ai
face cu ea?

Ai un cântec
preferat?
De ce?

Vrei să ajungi
adult cât mai
repede sau nu?
De ce?

Știi ce vrei să te
faci când vei
crește?
De ce?

Cum ți se par
copiii care-și pun
inele în nas sau în
buric?

Dacă ai putea
deveni invizibil/ă
pentru o zi, ce-ai
face și unde te-ai
duce?

Crezi că și tu la un
moment dat îți vei
dori asta?
(să te tatuezi, să-ți pui
cercel în buric)

De ce?

Crezi că ești un
copil interesant,
cool?
De ce?

Dar copiii care se
tatuează?

Dacă am putea să
plecăm mâine în
vacanță oriunde în
lume, unde ți-ar
plăcea?

Dacă am putea să Dacă ai putea să
luăm pe oricine cu ai un dialog cu un
noi în vacanță, pe personaj istoric,
cine ți-ar plăcea
pe cine ți-ai
să luăm?
alege? De ce?
Dacă ai putea să
întorci timpul
înapoi să repari
un moment/
o întâmplare,
care ar fi?

Ce ai vrea să-l
întrebi?

Ai vreun personaj
Ai vreo amintire
(cântăreț, actor,
puternică de când
scriitor) care te
erai mic/ă?
inspiră sau care te
face să-ți dorești
să fii ca el/ea?

Îți amintești de
Îți amintești de
Dacă ai putea să vreun moment în
vreo situație în
schimbi ceva la
care ai simțit că ți care tu ai făcut
înfățișarea ta, ces-a făcut vreo
ceva nedrept/
ai schimba?
nedreptate, la
incorect? Ai face
școală sau acasă? ceva diferit acum?
Dacă ar fi să faci
o prezentare a ta
în doar 3 cuvinte,
care ar fi?

Dacă te-ar
Crezi că ești un
întreba cineva
copil care-i inspiră
ce-ai schimba la
pe cei din jur?
părinții tăi, ce ai Care e un model,
spune?
un lider? De ce?

Unde ți-ar plăcea
Cum îți imaginezi să trăiești: într-un
tu o zi ideală?
castel, pe o barcă
sau pe un nor?
De ce?

Dacă ai putea
să-ți alegi un loc
din lumea asta
unde să locuim,
unde ar fi?

Dacă ar fi un
calitate din care
ți-ai dori să ai
mai mult…
care ar fi?
Îți amintești de
vreun moment în
care te-ai simțit
rușinat/ă și-ți
venea să intri în
pământ de rușine?
Ai vreo dorință la
care te tot
gândești și ți-ar
plăcea să ți se
îndeplinească anul
ăsta?
Ai simțit
vreodată că toată
lumea e
împotriva ta?

Dacă ai putea să
ceri ajutor cuiva,
pentru ce anume
ai apela?

E ceva care te
sperie?

Ce te face să te
simți fericit/ă?

Când sau pentru
ce îți faci cele mai
multe griji?

Îți amintești de
vreun moment în
Ai mințit
care ai fost
vreodată și apoi ai
mândru/ă de
regretat?
tine?
Îți amintești o zi
în care ai fost cel
mai fericit copil
din lume?

Îți amintești de
vreo situație în
care cineva ți-a
luat apărarea și
te-ai simțit
protejat/ă?

Îți amintești vreo
situație în care tu
Te-ai simțit
Ți se pare ușor sau
ai luat apărarea vreodată tradat/ă
greu să-ți faci
cuiva și apoi ți-a
sau dezamăgit/ă
prieteni?
mulțumit?
de un prieten?
De ce?

Ai simțit vreodată
presiunea că
Ce calități trebuie
trebuie să faci
Ți-ar plăcea să
să aibă un copil ca ceva doar pentru faci parte din vreo
să fie popular?
a deveni
gașcă anume și
popular/ă la
te-ai simțit
școala? Iți dorești
exclus/ă?
să fii popular/ă la
școală?

Îți place să fii în
centrul atenției?
Te interesează
părerea celorlalți?

Ai plâns vreodată
de supărare sau
tristețe?

