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Sondazh për fëmijët 

Duam ta dimë se çfar mendon ti për gjellat e drekës. Mendimi yt është i rëndësishem. Na ndihmo 

duke zgjedur përgjigjet përkatëse për ty. 

Prindërit e tu mund të të ndihmojnë për ta plotësuar këtë sondazh por mendimi yt është me 

rëndësi ! 

Informations te concernant : Të dhënat e tua 

Qendra e frekuentimit të qendres :     Mosha jote :  

Cilën ditë ha në qendër ? : 

☐E hënë  ☐E martë ☐E mërkurë ☐ E enjte  ☐E premte 

Penses-tu que : 

    

çdo ditë ka diçka të ndryshme për të ngrënë    

Gjellat janë të prezentuara mirë    

Gjellat të bëjnë qejf të hash    

Në fund të gjelles, je i/e ngopur    

Ushqimet janë me kualitet të lartë    

Sipas teje është e shijshme    

Ke kohë të mjaftueshme për të ngrënë    

Gjellat konsumohen në qetësi    

Ndihesh mirë pasi ke ngrënë    

Ke dëshir të provosh ushqime që nuk je mësuar ti 
hash ? 

   

Zakonisht, pas gjellës 

• Ke lënë ushqim në pjaten tënde ? 

☐Jo, asnjëherë  ☐Po, pak ☐Po, shumë 
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Nëse po, pse ? 

☐Nuk jam më i/e uritur          ☐Kam marrë tepër ushqim   

☐Skam pasur kohë të mjaftueshme për të ngrënë ☐S’më ka pëlqyer 

Nëse le diçka në pjat, çka është ajo zakonisht ? 

☐Hyrja   ☐Mishi ☐Perimet ☐Peshku   ☐Makaronat  

 ☐Salca   ☐Djathi  ☐Frutat  ☐Deserti 

 

• Kërkon ndonjëherë të riservohesh ? 

☐Jo   ☐Asnjëherë  ☐Po, ngadonjëherë  ☐Po, shpesh 

Nëse po, në çka ke dëshirë të riservohesh : 

☐Hyrja   ☐Mishi ☐Perimet ☐Peshku   ☐Makaronat  

 ☐Salca   ☐Djathi  ☐Frutat  ☐Deserti 

Në përjashtim të gjellës, gjat pauzës së drekës 

Çka preferon gjatë pauzës së drekës ? ___________________________________________________ 

Pse ? ______________________________________________________________________________ 

Çfar nuk të pëlqen gjat pauzës së drekës ? ________________________________________________ 

Pse ? _________________________________________________________________________ 

Çka preferon në përjashtim të drekës ? 

☐Të luaj ☐Të lexoj   ☐Punë dore   ☐Të ndëgjoj muzikë 

☐Të bisedoj më shoqëri  ☐ Të jem i/e qetë  ☐Diçka tjetër 

Po të kesh dëshirë të na tregosh tjetër gjë për pauzen e drekës, mund ta bësh këtu : 

 

 

 

 

Shumë faleminderit ! 
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