100 moduri de a spune "Treabă bună!"
Acum ești pe drumul cel bun!
Ai reușit!
SUPER!
Așa e!
Asta e bine.
Astăzi chiar ai lucrat din greu.
Ești foarte bun la asta.
Ce ai făcut aici se leagă
frumos.
Mă bucur să te văd lucrând
așa.
E mult, mult mai bine!
Exact așa.
Sunt mândră/u de modul în
care ai lucrat astăzi.
Azi te descurci mult mai bine.
Aproape că ai reușit.
Te-ai descurcat mai bine ca
niciodată.
Faci o treabă bună.
ASTA E!
Acum ți-ai dat seama.
Asta da îmbunătăţire.
GROZAV!
Am știut că poți să o faci.
Felicitări!
Nu-i rău.
Continuă să lucrezi la aceasta.
Progresezi.
Acum ai reușit!
Înveți repede.
Bravo ție!
Nici eu n-aș fi făcut-o mai
bine!
Nu ești mândru de tine?
Așa e cel mai bine.
Aproape că o stăpânești.
PERFECT!
E mai bine ca oricând.
Mult mai bine!
MINUNAT!

Se vede că ai exersat!
Ai făcut asta foarte bine.
BUN!
Mergi bine.
Acum chiar că te descurci.
EXCEPȚIONAL!
FANTASTIC!
IMPRESIONANT!
Așa se rezolvă aceasta.
Asta e ceea ce numesc eu o
treabă bună.
Asta e minunat.
Exact!
Tu chiar te descurci mai bine.
Lucrezi foarte frumos!
SUPERB!
Ți-ai adus bine aminte.
I-ai prins esența.
Cu siguranță te-ai descurcat
bine azi.
Continuă tot așa!
Felicitări. Ai dreptate!
Ai muncit foarte mult astăzi.
Ia uită, ce bine te descurci.
Asta e!
Sunt foarte mândră/u de tine.
UIMITOR!
Îmi place asta.
BRAVO!
Acum le-ai descâlcit.
Te descurci bine!
Bine gândit.
Ai învățat într-adevăr foarte
mult.
Ai mers bine.
Nu am văzut niciodată pe
cineva să se descurce mai
bine.
Continuă să încerci.
Te-ai întrecut pe tine azi!
Încă o dată și vei reuși.

E o plăcere când răspunzi așa.
Așa se face!
Deveniți mai buni în fiecare zi.
Ai reușit atunci!
Nu e pe jumătate rău.
Bună idee!
Nu ai pierdut nimic!
UAU!
Asta-i calea!
Ține-o tot așa!
EXTRAORDINAR!
Nimic nu te mai poate opri
acum.
Așa se face!
SENZAȚIONAL!
E mai bine.
Mă bucur pentru tine!
Cred că ai înțeles acum.
Aceasta/acesta este un/o
băiat/fată bun/ă.
Bună treabă, (numele
persoanei).
Ți-ai dat seama repede.
Ți-ai amintit!
E foarte frumos.
Acest tip de muncă mă face
fericit/ă.
E o plăcere să predai când
lucrați așa!
Cred că faci ceea ce trebuie.
Mai bine decât excelent!
EXCELENT!
Astăzi ai creierul pus la treabă.
Aceasta este o rezolvare de
nota zece.

