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1/C. melléket.Az ÉrdeklődésTérképeállításai a válogatáshoz
Melyik jellemző?

Gyakrandúdolgat Mesékettalál ki, Erdekestérbeli löbbetmegért Többjóbarátia Azemberi ló kézügyessége
magában szerettörténeteket szerkezeteket a képekből, mint van kapcsolatokban jól van, szeret barká-

mondani épít a szövegekből magát csalni, kézi-
munkázrrl
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lól tud fejben Érzékeny Valamilyen sport- Megért másokat, Valamilyencsoport, Mindenhez hozzá Nagyon szeret
számolni a ban kiváló (kicsiknél lúállmásokért klub, egyesület kell nyúlnia, ami társakkal együtt

zajokra fejlettamozgása) tagja körülötte van lenni
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Szeret sakkozni, Ügyesen tudja Gyakran irkál Nagyélvezettel Független, erős Van olyan Nagyon sok dalt
dárnázrri, malmozni mások mimjkáját, könyveibe, hallgat zenét akaratú érdeklődési köre, ismer

vagy más stratégiai mozgását utánoznié munkalapjaira vagy hobbija, amiről
játékotjátszani f máshova nem sokat beszél
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Érdekesen tud Társaikeresik Jól tud egyedül Nemtud sokáig egy Smret szétszedni Sokat kérdez arról, Szereti a verseket,
beszámolni társaságát játszani, tanulni helyen ülni, izeg- majd összerakni hogyan működnek nyelvtöröket,

eseményekről, jó mozog, feláll dolgokat adolgok mondókákat
vele beszélgetni
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Magas önértékelése " Bátran ugrál, Hannonikus Koráhozképest Barátainak ló ritrnusérzéke Pontosan ki

van _j mászik, szereti a mozgása magas szinten tanátsokatarl van. r tudja fejezni

rv kipróbálni az új tud következtetni, problémáikban érzéseit
helyzeteket elvonatkoztatni
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Könnyenfel tud Szereti a dolgokat Azonnalmeghallja Szeretia mate- Koráhozképest lól tud
fogalmazni llszlában

van
idézni dallamokat kategóriákba so- a hamis zenei matikal játékokat gazrlagválasztékos saját erösségeivel

rolni, hierardriába hangot és/vagyaszámltó- szókincsem ésgyengéivel
állítani, osztályozni 9595 Pmgramozást
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Képekben A szövegeknél Szeret kísérletezni, Szereti a képes Jól tájékozódik Jobban szeret Szereti a logikai
gondolkodik, jobban szereti az hogy megértsen rejtvényeket, a térben egyedül dolgozni, fejtörőket,
szemlélődő ábrákat, térképeket, magasabb kirakókat, minttársaklral rejtvényeket

grahkonokat összefüggéseket útvesztőket
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Játszik valamilyen Szereti a szó- Saját örömére Ír Vezetőalkat Tanulni tud Szeret rajzolni, Szeret olvasni
hangszeren, vagy játékokat, a nyelvi (verset, mesét stb) saját hibáiból és festeni, mintázni meséket,
kórusban énekel humon sikereiböl történeteket
(vagy szeretne)
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