
25 СПОСОБІВ 

ДІЗНАТИСЬ У ДИТИНИ 

ЯК У НЬОГО СПРАВИ В 

ШКОЛІ, не запитуючи, 

як у нього справи  в школі 

1. Що найкраще з того, 

що сталося з тобою 

сьогодні в школі? Що 

найгірше з того, що 

сталося з тобою сьогодні 

в школі? 

 

2. Скажи мені, що тебе 

сьогодні змусило 

сміятися? 

 

3. Якби ти міг вибрати, з 

ким би ти хотів сидіти в 

класі? А з ким би точно 

не хотів сидіти? Чому? 

 

4. Розкажи мені про саме 

гарне місце в школі. 

 

5. Яке саме дивне слово, 

яке ти почув сьогодні? 

Або, можливо, хтось 

щось дивне тобі сказав? 

 

6. Якби ми запросили 

сьогодні твого вчителя до 

нас в гості, що б він мені 

розповів про тебе, як 

думаєш? 

 

7. Кому ти сьогодні 

допоміг? 

 

8. Чи може, хтось тобі 

сьогодні допоміг? 

 

9. Розкажи мені, що 

нового ти дізнався 

сьогодні? 

10. Чи був сьогодні 

момент, коли ти відчував 

себе найщасливішим? 

 

11. Чи було тобі сьогодні 

дуже нудно? 

 

12. Якби інопланетяни 

прилетіли в ваш клас і 

забрали когось із учнів, 

кого б ти хотів, щоб вони 

забрали? 

 

13. З ким би ти хотів 

пограти на перерві з 

числа тих, з ким ти ще 

ніколи не грав? 

 

14. Розкажи мені про 

щось хороше, що сталося 

з тобою сьогодні. 

 

15. Яке слово вчитель 

найчастіше сьогодні 

повторював? 

 

16. Про що б ти ще 

більше хотів дізнатися в 

школі? 

 

17. Чого тобі найменше 

хотілося б робити в 

школі? 

 

18. З ким в своєму класі 

ти міг би вести себе 

краще? 

 

19. Де ти найчастіше 

граєшся на перервах? 

 

20. Хто найсмішніший 

учень у вашому класі? 

Чому він такий смішний? 

 

21. Тобі сподобався 

сьогоднішній обід? Що 

найбільше сподобалося?  

 

22. Якби завтра ти став 

вчителем, що б ти 

зробив? 

 

23. Як ти думаєш, може, 

хтось із вашого класу 

повинен піти зі школи? 

 

24. Розкажи мені про три 

різні ситуації, в яких ти 

сьогодні в школі 

використовував олівець. 

 

25. Якби ти міг 

помінятися з кимось в 

класі місцями, хто б це 

був? Чому?    
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