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LIITE 4. MILLAINEN SINÄ OLET?

Millainen sinä olet? 

Millainen sinä olet? -tutustumisharjoitteessa vastataan alla oleviin kysymyksiin vuorotellen. 
Halutessaan kysymyksiä voi keksiä myös itse tai yhdessä nuoren kanssa. 

• Mikä vuodenaika on sinun mielestäsi paras? Miksi?

• Jos sinun kenkäsi/paitasi osaisi puhua niin mitä se kertoisi?

• Minkä kirjan luit viimeksi? Mitä tykkäsit siitä?

• Minkälaista musiikkia kuuntelet?

• Mitä radiokanavaa kuuntelet eniten?

• Mikä eläin haluaisit olla? Miksi?

• Jos saisit valita minkä tahansa paikan, minne matkustaa, minne menisit?

• Tärkein paikkasi maailmassa?

• Millä tavalla rentoudut?

• Mikä suututtaa sinua eniten maailmassa?

• Yksi asia, jonka muuttaisit elämästäsi tai maailmasta?

• Minkä elokuvan katsoit viimeksi? Mitä tykkäsit siitä?
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