
Wat vind ik leuk? werkblad 1  

Welke dingen vind jij leuk om te doen? Maak een lijstje van tien dingen.
Je mag onderstaande voorbeelden gebruiken, maar je kunt ook andere 
dingen bedenken die er niet bij staan. 

Voorbeelden:
sociaal, creatief, iets maken, buiten, sportief, actief, helpen, samen met 
anderen, avontuur, spel, binnen, alleen, bewegen, muziek, eten, computer, 
natuur, dieren, wedstrijd, familie, vrienden, sport, uiterlijk, tekenen, koken, 
instrument, met je handen, met je hoofd, bedenken, problemen oplossen, 
organiseren, fantasie, humor, reizen, lezen
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Kies de drie allerleukste dingen uit en maak daar een tekening bij.

Mijn klasgenoot vindt dit het best bij mij passen omdat:
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Je hebt zelf nagedacht over je interesses. Nu ga je in gesprek met je vader of moeder 
(of iemand anders in je omgeving) over zijn of haar interesses. Door hier met anderen 
over te praten, leer je beter het verband te zien tussen interesses en keuzes. Schrijf de 
antwoorden op de vragen op je werkblad. Geef het als bedankje aan degene met wie je 
gesproken hebt.

Welke dingen vind jij leuk om te doen? Maak een lijstje van tien dingen.
Je kunt denken aan de volgende voorbeelden, maar je kunt ook andere dingen bedenken  
die er niet bij staan:
sociaal, creatief, iets maken, buiten, sportief, actief, helpen, samen met anderen, avontuur, 
spel, binnen, alleen, bewegen, muziek, eten, computer, natuur, dieren, wedstrijd, familie, 
vrienden, sport, uiterlijk, tekenen, koken, instrument, met je handen, met je hoofd, bedenken, 
problemen oplossen, organiseren, fantasie, humor, reizen, lezen.instrument, met je handen, 
met je hoofd, bedenken, problemen oplossen, organiseren, fantasie, humor, reizen, lezen
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Kies de drie allerleukste dingen uit.

Wat doe je dan precies?

Doe je het alleen of met anderen? Met wie? 

Hoe voel je je als je dat doet?  

Kun je uitleggen wat je er zo leuk aan vindt?
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