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Liefdestalen test voor kinderen  

 

Er worden steeds 2 dingen genoemd die ouders weleens tegen hun kind zeggen. Lees steeds alle 2 de 
zinnen en kies steeds de zin waarvan je het liefst hebt dat je vader of moeder die tegen jou zegt. Zet 
een cirkel om de letter die ervoor staat. Als je door alle keuzes gegaan bent kijk dan terug en tel hoe 
vaak je een A, B, C, D of E omcirkeld hebt. Schrijf je score op onderaan de test. De taal waar je de 
hoogste score hebt opgeschreven is waarschijnlijk de liefdestaal die bij jou past. 

1. A. Kom je knuffelen? 
B. Je bent geweldig!!! 
 

2. C. Ik heb een speciaal verjaardagscadeau voor jou 
D. Ik zal je even helpen met je opdracht 
 

3.  E. Laten we naar de bioscoop gaan 
A. Geef me een High Five! 

 
4. B. Jij bent zo slim!!! 

C. Heb je al een verlanglijstje voor Sinterklaas gemaakt? 
 

5. D. Wil jij me helpen met eten klaarmaken? 
E Ik vind het leuk om met jou leuke dingen te doen. 

 
6. A. Kusje?! 

B. Jij bent de beste! 
 

7. C. Ik heb een verrassing voor jou! 
D We kunnen iets cools gaan maken. 
 

8. E. Laten we samen TV gaan kijken. 
A. Tikkie, Jij bent ‘m 

 
9. B. Dat heb je fantastisch gedaan! 

C Jij hebt een beloning verdiend. 
 

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

11. A Ik ga jou een grote knuffel geven 
B Jij bent een geweldig kind 
 

12. C Ik heb jouw lievelings eten gemaakt 
D Ik heb je huiswerk gezien, dat ziet er goed uit! 
 

13. E Ik vind het leuk om bij je te zijn. 
A Kijken wie het snelst is?! 
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14. B Wow, Het is je gelukt!! 
C Kijk eens onder je bed wat daar ligt voor cadeautje.... 
 

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

16. A Vind je het fijn als ik je over je rug kriebel? 
B. Je kunt het! Zet’m op!  

 
17.  C Wat wil je graag voor je verjaardag hebben? 

D We kunnen je ophalen bij je vriend(in) onderweg naar de Bioscoop 
 

18. E Ik vind het altijd leuk om dingen met jou te doen 
A Je bent mijn knuffelbeer! 
 

19. B Hoe wist je hoe je dat moest doen! Wat een briljant idee! 
C Ik kan niet wachten om je cadeau te geven 
 

20. D Maak je maar geen zorgen. Ik haal je op tijd op! 
E Vandaag doen we wat jij graag wilt! 

__________________________________________________________ 

              Hoeveel A heb je gekozen? ______________ 

A staat voor lichamelijk contact. Mensen die deze liefdestaal hebben vinden het fijn om 
knuffels, kusjes en high fives te krijgen. 

Hoeveel B’s heb je gekozen?_____________ 

 
B staat voor positieve woorden. Mensen die deze liefdestaal hebben vinden het fijn als 
mensen hen vertellen hoe speciaal ze zijn of dat ze iets goed hebben gedaan.  

           Hoeveel C’s heb je gekozen?___________ 

 
C staat voor cadeaus. Mensen die deze liefdestaal hebben voelen zich goed als iemand hen 
een cadeau geeft of verrassing voor ze heeft.  

              Hoeveel D’s heb je gekozen? _____________ 

 
D staat voor dienen. Mensen die deze liefdestaal hebben vinden het fijn als andere mensen 
dingen voor hen doen zoals klusjes, helpen met huiswerk of je naar je sportclub brengen 

               Hoeveel E’s heb je gekozen? ______________ 

 
E staat voor tijd en aandacht. Mensen die deze liefdestaal hebben vinden het fijn als anderen 
iets met hen doen zoals een spelletje, tv kijken of naar ergens naar toe gaan.  


