25 CÂU HỎI DÀNH CHO CON
Sưu tầm (Theo H.Post)
1. Điều tốt đẹp nhất xảy ra ở trường hôm nay là gì? (Điều xấu nhất xảy ra ở trường hôm nay là gì?)
2. Hãy kể cho ba vài điều khiến con cười hôm nay.
3. Nếu được lựa chọn, con thích ngồi vị trí nào trong lớp? (Con không thích ngồi chỗ nào trong lớp? Tại sao?)
4. Nơi nào lạnh nhất ở trong trường?
5. Nếu cô giáo của con gọi cho ba tối nay, cô ấy sẽ nói cho ba điều gì về con?
6. Con đã giúp đỡ mọi người như thế nào?
7. Mọi người đã giúp con như thế nào?
8. Hãy nói một điều con học được hôm nay.
9. Kể cho ba nghe một điều kỳ lạ con đã nghe hôm nay hoặc điều kỳ lạ mà một ai đó đã nói.
10. Hôm nay, khi nào con hạnh phúc nhất?
11. Khi nào con lo lắng nhất?
12. Con nghĩ con nên học môn nào nhiều hơn ở trường?
13. Con nghĩ con nên học ít đi môn nào ở trường?
14. Con nghĩ bạn nào trong lớp nên dễ thương hơn?
15. Con hay chơi ở chỗ nào nhất?
16. Ai là người hài hước nhất trong lớp con? Vì sao bạn ấy lại hài hước?
17. Món ăn yêu thích ở trường của con là gì?
18. Nếu ngày mai con trở thành giáo viên, con sẽ làm gì?
19. Có ai trong lớp bị phạt không?
20. Nếu con được đổi chỗ ngồi cùng một bạn trong lớp, con thích ngồi cạnh ai? Tại sao?
21. Hãy nói với ba về 3 thời điểm mà con sử dụng bút chì tại trường?
22. Nếu có một vật thể lạ ngoài vũ trụ bay đến lớp học và đem một bạn của con đi, ai là người con muốn họ
đem đi?
23. Hãy kể cho ba về một vài điều tốt đẹp xảy ra hôm nay.
24. Ai là người con muốn chơi cùng trong giờ giải lao?
25. Từ nào hôm nay thầy giáo nói nhiều nhất?

