
Wat zou jij kiezen als papa of mama dit aan jou zou vragen?
Kies het antwoord dat jij het liefst wilt horen van je papa of mama. Zet een cirkel om de 
letter die bij het antwoord hoort. Ben je klaar? Tel op hoeveel A’s, B’s, C’s, D’s en E’s jij een 
cirkel hebt gezet. Schrijf de score op het volgende blad en je ontdekt je liefdestaal!

1 A   Geef mij een knuffel!

B    Je bent een kanjer!

2 C Ik heb een speciaal verjaardags-

 cadeau voor jou!

D Ik zal je helpen met je huiswerk. 

3 E Kom, laten we naar 
 de bioscoop gaan. 

A	 Geef	me	een	high-five!

4 B Jij bent echt slim!

C Ik heb je lievelingseten gemaakt. 

5

D Wil je me helpen met koken?

E Ik ga graag met jou naar de speeltuin!

6 A Mag ik een kus?

B Je bent een topper!

7 C Ik heb een verrassing voor je.

D We kunnen samen iets moois maken. 

8 E Laten we samen TV kijken!

A Tikkie, jij bent hem!

9 B Je hebt het super gedaan!
C Je hebt een speciale verrassing 

 verdient!

10

D Je mag je vrienden uitnodigen.
E Laten we naar je favoriete restaurant   
 gaan.  

11 A Ik ga je een dikke knuffel geven!

B Je bent een fantastisch kind!

12 C Heb je jouw verlanglijstje voor je 
 verjaardag al af?
D Je huiswerk ziet er goed uit!

13 E Ik vind het gezellig om bij jou te zijn!

A Ik zal tegen je racen!

14 B Super, het is je gelukt!
C Kijk in de kast, daar ligt speciaal iets  

 voor jou!

15 D Ik heb je kamer opgeruimd. 
E Laten we samen een spelletje doen. 

16 A Wil je dat ik je rug kriebel?

B Je kan het! Niet opgeven!

17 C Wat wil je voor je verjaardag?
D Je mag een vriend(in) meenemen naar   
 de speeltuin.

18 E Ik word blij om samen met jou 
 dingen te doen!
A Je bent zo’n knuffelbeer!

19 B Hoe wist je hoe dat moest? Je bent  
 geniaal!
C Ik kan niet wachten om je cadeau te  
 geven!20 D Maak je geen zorgen, ik haal je op  
 tijd op. 
E Laten we samen iets doen wat jij   

 leuk vindt. 

De liefdestaal test voor kinderen
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Om welke letter heb jij de meeste cirkels gezet? Dat is jouw favoriete 
liefdestaal. Kijk ook eens bij welke je daarna de meeste cirkels hebt en bij 
welke de minste. 

Vul in hoeveel je van elke letter hebt omcirkeld

A De A’s staan voor fysieke aanraking. Als je liefdestaal lichamelijke 
aanraking	is,	ontvang	je	graag	knuffels,	kusjes	en	high-fives.

B De B’s staan voor positieve woorden. Als je liefdestaal positieve 
woorden	is,	vinden	het	fijn	als	anderen	hen	met	woorden	vertellen	
dat ze speciaal zijn en dat ze goed werk leveren.

C De C’s staan voor cadeaus. Mensen die de liefdestaal cadeaus heb-
ben voelen zich goed als iemand hen een speciaal cadeau of verras-
sing geeft.

D De D’s staan voor daden of zorgen. Iemand met de liefdestaal 
‘dienstbaarheid’	vindt	het	fijn	als	anderen	leuke	dingen	voor	hem	of	
haar doen, zoals helpen met klusjes, helpen met schoolprojecten of 
hem of haar ergens naartoe brengen.

E De E’s staan voor quality time. Mensen met de liefdestaal quality 
time vinden het leuk als anderen dingen met hen doen zoals een 
spelletje spelen, televisie kijken of naar een voetbalwedstrijd  gaan. 
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Gefeliciteerd! Jij weet nu wat jouw liefdestaal is!

A B C D E


