Merj felelni!
Családi és baráti csapatépítő beszélgetőkártyák
a nyári szünidőre

A beszélgetőpakli lényege
Elgondolkodtasson bennünket olyan szokatlan kérdéseken, melyeket korábban valószínűleg még nem tettünk fel
magunknak vagy egymásnak.
Egy-egy kérdéshez, vagy befejezendő mondathoz nem tartozik jó, vagy rossz válasz, hanem ahányan vagyunk,
annyiféleképpen felelhetünk rá.
A kérdéseken keresztül:
jobban megismerhetjük önmagunkat,
mélyíthetjük az egymással való kapcsolatainkat,
gazdagíthatjuk a kommunikációs és önkifejező készségeinket,
és egyszerűen jól érezzük magunkat együtt, miközben megosztjuk egymással a gondolatainkat.
A játék menete
1. Töltsétek le az ingyenes PDF-et, nyomtassátok ki, és a kártyalapocskákat vágjátok ki! Ha van lehetőségetek, akár le is
laminálhatjátok.
2. A játékot tetszőleges számú játékos játszhatja.
3. Tegyétek a kivágott cetliket egy tálkába/zacskóba/valamilyen tároló edénybe, majd a „legvékonyabb szemöldökű”
kezdőjátékos húzzon egyet a pakliból.
4. A pakliban olvasható kártyákon vagy valamilyen kérdés formájában megfogalmazott dilemmával, vagy sztorizásra
buzdító megkezdett mondattal találkozhattok.
5. Játék közben bátorítsuk arra gyermekünket, hogy nyugodtan mondja azt, ami legelőször eszébe jut, ne féljen attól,
hogy kinevetjük, vagy beleszólunk.
6. Ezt követően felváltva húzzatok a pakliból és válaszoljátok meg a kérdéseket.
A játék lehetséges variációi
1. Felváltva/egymás után húztok a pakliból, és mindenki megválaszolja azt a kérdést, amit kapott.
2. Felváltva/egymás után húztok a pakliból, de miután a kérdést húzó megválaszolta, a többiek is megválaszolják magukra
vonatkoztatva az adott kérdést.
3. Az egyik játékos húz egy kártyát, felolvassa a kérdést, majd a többi játékos megpróbálja megtippelni, hogy hogyan
válaszolna a kártyát kihúzó személy a kérdésre.
4. Az egyik játékos húz egy kártyát, és megpróbálja kitalálni, hogy egy tetszőleges játékos vagy az összes többi játékos
vajon hogyan válaszolna az adott kérdésre.

Ha a barátja lehetnél
bármelyik hírességnek,
kit választanál?

Ha film készülne az
életedről, mi lenne a
címe?

Ha állat lennél, mi
lennél, és miért?

Ha nyernél 100 milliót
kaparós sorsjegyen,
mire költenéd?

Ha megváltoztathatnád
a nevedet, mire
változtatnád?

Ha bármilyen
sporthoz rendkívüli
adottságod lenne,
melyiket választanád?

Ha te lennél az
államfő, mi lenne az
első lépésed?

Ha egyetlen ételt
ehetnél az egész
hátralévő életedben,
mi lenne az?

Ha bárhová
költözhetnél a világon,
melyik országot
választanád?

Ha szerszám lennél, mi
lennél és miért?

Ha bármit
feltalálhatnál, mi lenne
az?

Ha egyetlen szóval
kéne jellemezned
magad, mi lenne az?

Ha lehetne 3
kívánságod egy
dzsinntől, mi lenne az?

Ha bármit
varázsütésre
megváltoztathatnál
magadban, mi lenne az?

Ha bármilyen
szupererőd vagy
tehetséged lehetne,
mit választanál?

Ha 24 órán keresztül
láthatatlan lennél, mit
csinálnál?

Ki lennél, ha rajzfilm
figura lennél?

Ha bármitől
varázsütésre
megszabadulhatnál az
életedben, mi lenne az?

Ha visszautazhatnál
az időben, milyen
jótanácsot adnál a
fiatalabbkori
önmagadnak?

Ha előreutazhatnál a
jövődben, hány éves
korodba mennél és
mit szeretnél
megkukkantani?

Ha holnap egy teljesen
más életben
ébredhetnél fel, mit
választanál?

Ha egyetlen szabályt
megváltoztathatnál a
gyerekkorodból/
nevelésedből, mi lenne
az?

Utólag úgy ítélem meg,
tévedés volt...

Egy ember, akinek
nagy hatása volt az
életemre...

Életem legnagyobb
rejtélye, amit olyan jó
lenne megérteni, hogy...

Gyerekkoromban ki
nem álltam, amikor...

Egy eset, ami
rendkívül
felháborított...

Egy furi szokásom,
mondhatni heppem,
hogy...

Az egyik
legcikibb/legkínosabb
sztori, ami
megtörtént velem...

A legkedvesebb
emlékem, ami mindig
felvidít...

A legnehezebb dolog
abban, hogy
gyerek/felnőtt
vagyok...

Három dolog, amit
szeretek magamban...

Ha híres lehetnél
valami miatt, mi lenne
az a dolog?

Ha bárki más lehetnél
egyetlen napra, akkor
ki lennél, és miért?

Ha hirtelen el kellene
költöznöd egy messzi
vidékre, mi hiányozna
a legjobban a mostani
életedből?

