
Vacsora alatti beszélgetések - Boldog Karácsonyt! 

 
Az alábbi téma azoknak is szól, akik most Karácsony körül sokat stresszelnek a „kaja” témakörén, 
vagy a közös étkezéseknél előkerülnek a mobilok, kütyük, meg a „Mi volt a suliban?” kérdések, vagy 
amikor nem lehet rávenni a gyerekeket a közös étkezésnél üldögélésre, mesélésre, vagy, amikor saját 
szüleinkkel nehezen megy a kommunikáció. 
  
Van pár pszichológus, akik azt kutatják, hogy a vacsora alatti beszélgetéseknek (table talk) és a 
családtörténeti tudásnak milyen hatásai vannak hosszútávon, s azt találták, hogy: 

 nem az étel mennyisége számít 😉 
 azok a gyerekek, akik ismerik a családjuk történetét, mentálisan stabilabbak 
 amikor meghallgatják mások nézőpontjait, akkor új nézőpontokat építenek be 
 megtanulják, hogy mindenkinek lehet más nézőpontja, amit nem kell elítélni, megítélni 
 hogy mi sem ítéljük el az ő nézőpontjaikat (és tényleg ne!) 
 ha ezek a történetek hiányosak, akkor kipótolják valamivel, s így lesz kerek egész az élményük 

önmagukról 
 a történetek elmesélésével egy folyamat, folytonosság része lesz ő maga/mi magunk, ami 

biztonságos érzés, identitásukban erősíti őket 
 fejleszti az empátiát 
 azt találták, hogy ez a felnőttkori addikciók elkerülésének szempontjából fontosabb egy 

gyereknek, mint a temploma járás, vagy az iskolai teljesítmény 
 szoros összefüggés van a későbbi evészavarok és a családi közös evések hiánya között 
 a közös evés minden nap kontrollérzést ad, s rituálé, ami szintén biztonságot ad 

  
Néhány segítő kérdés, amikor nem használ a „Mi volt a suliban?, Mi volt ma?, Na, mesélj valamit!”: 
  
Rózsák és tövisek 
Minden családtagnak meg kell osztania egy dolgot a napjából, ami csodálatos volt - ezek a rózsák - és 
egy dolgot, ami nem volt annyira csodálatos - a tövisek. Amellett, hogy valódi beszélgetést 
kezdeményez, ennek megvan az az előnye is, hogy 
beavat a gyerekek életének olyan dolgaiba - aggodalmakba vagy eredményekbe -, amelyeket 
egyébként talán megtartanának maguknak. 
  
  
A hét kívánsága 
Indíts egy családi naplót, amelybe a család minden tagja leír egy kívánságot a következő hétre - 
"Remélem, megírom a kémia dolgozatomat" vagy "Bárcsak minden nap játszhatnék xy-val" -, és 
étkezés közben hangosan mondja el mindenki ezt a kívánságot. Ez remek módja annak, hogy 
megtudjuk, mi jár a fejükben, és hogy megtudják, mire gondol a többi családtag. 
  
Az egymillió forintos kérdés nagyoknak 
A "Mit tennél egy millió forinttal?" kérdés klasszikusnak számít. De rengeteg nagyszerű variáció 
létezik: Mit tennél, ha egy évig nem kellene iskolába járnod? Kit hívnál meg a születésnapi bulidra, ha 
bárkit meghívhatnál az egész világon? 
  
Egyéb kérdések: 
  
Kis ovisoknak: 
  
1.Mi tesz téged boldoggá? 
  



2. Mi nevettet meg? 
  
3. Mi a kedvenc ételed? 
  
4. Mi a legviccesebb arc, amit tudsz vágni? 
  
5. Ha egy napra állat lehetnél, melyik állat lennél? 
  
6. Mit csinálsz a legszívesebben? 
  
7. Ki a legjobb barátod? 
  
8. Miben vagy igazán jó? 
  
9. Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? 
  
10. Melyik a kedvenc meséd? 
  
  
Általános iskola 
  
13. Ha lenne egy szupererőd, mi lenne az? 
  
14. Ki a kedvenc Disney-hercegnőd vagy szuperhősöd és miért? 
  
15. Ha a háziállataid és/vagy plüssállataid tudnának beszélni, mit mondanának? 
  
16. Mi a kedvenc könyved? 
  
17. Ha lenne egy dzsinned, aki 3 kívánságot teljesítene, mit kívánnál? 
  
18. Mit tennél, ha szerepet cserélnél a nevelőszüleiddel? 
  
19. Ha könyvet írnál, miről szólna? Kik lennének a szereplők? 
  
20. Mivel segítettél ma valaki másnak? 
  
21. Melyek a kedvenc dolgaid, amelyeket Isten a természetben teremtett? 
  
22. Hogyan láttál ma valakit, aki kedvességet mutatott egy másik embernek? 
  
23. Szerinted milyen lehet a mennyország? 
  
24. Mit szeretsz a legjobban a testvéredben vagy a testvéredben? 
  
Felsősöknek: 
  
  
26. Ha szuperhős lennél, mi lenne a neved, és milyen erőd lenne? 
  
27. Szívesebben utaznál vissza az időben vagy inkább a jövőbe? 
  



28. Ha találkozhatnál bárkivel a történelemből, kivel szeretnél találkozni? 
  
29. Ha híres emberré válnál, miről szeretnél híres lenni? 
  
30. Ha egy hónapig egy űrállomáson kellene élned, milyen három dolgot vinnél magaddal? 
  
31. Mi a legviccesebb vicc, amit valaha hallottál? 
  
32. Van valami, amiről nagyon szeretnél beszélni, amiről még nem beszéltünk? 
  
33. Honnan tudod, hogy Isten közel van? Mikor érzed leginkább a jelenlétét? 
  
34. Mikor vagy a legbüszkébb arra, aki vagy? 
  
35. Ha feltalálhatnál valamit, mi lenne az? Mire lenne jó a találmányod? 
  
37. Ha imádkozol, hogyan képzeled el Istent? 
  
Középiskola 
  
38. Mi volt a legfurcsább álmod, amit valaha láttál? 
  
39. Ha életed végéig csak egy ételt ehetnél, mi lenne az? 
  
40. Ha belépnél a cirkuszba, milyen cirkuszi mutatványos lennél? 
  
41. Mi az álomnyaralásod? 
  
42. Ha a világ bármelyik munkája lehetne, mi lenne az? 
  
43. Ha egy napra fotós lennél, ki vagy mi lenne a témád? 
  
44. Mi a kedvenc családi hagyományod? 
  
45. Ha egy évig egy másik országban kellene élned, melyik ország lenne az és miért? 
  
46. Ha bárkivel - élőkkel vagy elhunytakkal - együtt ebédelhetne, ki lenne az és miért? 
  
Nagyon Boldog Karácsonyt kívánok Nektek és köszönjük a munkátokat! 
(1984) Csík Zenekar - Te majd kézenfogsz és hazavezetsz [OFFICIAL] - YouTube 
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https://www.youtube.com/watch?v=-J1-s3L11WE&list=RD-J1-s3L11WE&start_radio=1

