IN LOC DE UN SIMPLU ”BRAVO”

• Foarte drăguţ din partea ta.
• Mulţumesc foarte mult.
• Genul acesta de muncă îmi face
mare plăcere.
• Felicitări. Ai omis doar......
• Strașnic
• Pariez că părinţii tăi vor fi foarte

mândri când vor vedea ce treabă
bună ai făcut

• Minunat/uluitor
• Înainte
• Cu siguranţă
• Strălucit
• Arată foarte bine
• Doamne ce impresionant
• Ești pe calea cea bună acum.
• Este o treabă de nota 10.
• Mulţumesc pentru că (stai jos,

ești liniștit, ești atent la lecţie)

• Foarte interesant.
• Bine gandit.

• Foarte bine. • Ce-ar fi

să le arătăm și celorlalţi?

• Bună treabă.
• Ce treabă bună!
• Frumos
• Excelentă
treabă.
• Apreciez ajutorul tău.
• Sunt foarte mândru de felul

cum ai lucrat (lucrezi) astăzi.

• Uau!
• Asta este grozav.
• Acum îţi dai seama/te-ai prins.
• C. a făcut-o.
• Acesta este răspunsul corect.
• Acum ai pus punctul pe I.

• Corect! Bravo ţie.

• Te-ai autodepășit astăzi.

• Mergi înainte!

• Începe să arate drăgut.

• Îmi place modul în care îţi faci treaba.
• Ţine-o tot așa.
• Toată lumea muncește atât de mult.
• Asta este chiar o îmbunătăţire.
• Mult mai bine.
•vădEstece treabă
o plăcere să predau când
bună faci.
• Acesta este un punct de vedere

• Pe departe
• Faci să pară ușor.
• Îmi place cum s-a liniștit L.

(în clasă, în vizită).

• Super• S.treabă.
este pe cai mari.

• J. este în top.
• M. așteaptă în liniște.
• D. s-a pus pe treabă.
• A.este atentă.
•înPare
că ai depus mult efort
treaba aceasta.
• Foarte inteligent.
• Foarte creativ.

• Aceasta este o observaţie

•interesant
Acesta este cu certitudine un mod
de a vedea lucrurile.

foarte interesant.

• Super corect.
• Super.

foarte interesantă.

• Mulţumesc pentru că mă întrebi!
• Te ascult.

• Acum este chiar tare.
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