A gyerekeknek nem mindig van kedvük beszélgetni, főleg, ha olyan pontra irányul a kérdés, ami
lehetséges, hogy a fejlesztendő területükre mutat. Szerintem minden szülő számára ismerős a
szituáció, hogy a leharcolt, iskolából hazatérő gyerektől megkérdezi, hogy mi volt suliban, ám
kifejtett válasz helyett egy szó érkezik: semmi. A szakemberek szerint a szülők azzal juthatnak
előrébb, ha másként teszik fel a kérdéseiket.
Kamasz gyerekekkel teszteltem a kérdéssort, és megfeleltnek minősítették, ezért jószívvel kínálom
neked, hogy a karantén ideje alatt kapcsolódni tudj az otthonról tanuló gyermekeddel.
Ebben az új, és talán még szokatlan helyzetben érdemes rendszert vinni a napokba, kialakítani az
új napi rutint, hogy legyenek biztonságot adó keretek. Legyen benne tanulás, mozgás, házimunka,
szabadidő, szülőkkel közös játék vagy beszélgetés. A beszélgetés részhez tud segítséget nyújtani
a kérdéssor, fogadjátok szeretettel!
Ja, még valami! Ha olykor rövid válaszokat kapsz, vagy te nem úgy gondolod, ahogy ő, semmi
baj. Nem téríteni akarjuk a gyermekünket a kérdéssorral, hanem a kapcsolódást erősíteni vele. Ez
a feladat nem a mi igazunkról szól, az ő véleményét kértük, őt akarjuk jobban megismerni.

***
1. Emlékszel, hogy melyik volt a kedvenc meséd? Ki volt a kedvenc szereplőd benne?
2. Mi volt a legjobb a mai napban/mi röhögtetett meg a legjobban?
3. Megmutatnád nekem a kedvenc Youtube videódat?
4. A Tik-Tok alkalmazásban mi a legjobb?
5. Ki a felkapott Youtuber most?
6. Milyen állatot tartanál legszívesebben?
7. Inkább kutya vagy macska párti vagy?
8. Melyik közösségi médiára érdemes a felnőtteknek beregisztrálni?
9. Mi az a 3 dolog, amit megvennél, ha megütnéd a lottó főnyereményt?
10. Hova utaznál el szívesen nyaralni?
11. Meg tudnád mutatni, hogy melyik hajstílus a menő most a fiatal lányoknál/fiúknál?

12. Ki a legviccesebb Youtuber/Tik-tok-os?
13. Melyik a legmenőbb videójáték most? Mi a lényege?
14. Miben kellene változniuk a felnőtteknek?
15. Melyik életed legjobb ajándéka, amit kaptál?
16. Inkább meleg ételt, szendvicset vagy nasit szeretsz enni? Melyik a kedvenc kajád?
17. Melyik az 5 leggyakrabban hallgatott dal, amit szeretsz?
18. Melyik a legviccesebb emléked a szüleiddel kapcsolatban?
19. Szerinted, hány napot lenne jó suliba járni egy héten, és egy napon hány tanóra az
elfogadható számodra?
20. Hogyan tud kikapcsolódni, relaxálni egy gyerek napjainkban?
21. Melyik sorozatot kedveled a legjobban?
22. Melyik 3 alkalmazást használod legtöbbet a telefonodon? Miért ezeket?
23. Szerinted ki a legjobb női/férfi énekes és együttes?
24. Ha egy együttes tagja lennél, melyik hangszeren játszanál szívesen? Vagy inkább csak
énekes lennél?
25. Melyik tantárgyat törölnéd el véglegesen az órarendből, és miért azt?
26. Szerinted a tanár személyisége miben befolyásolja, hogy a diák szereti-e az adott
tantárgyat?
27. Ki a példaképed, akitől sok jót tudsz tanulni?
28. Ha elmennél nyaralni, kik azok a barátaid közül, akiket szívesen elvinnél magaddal?
29. Ha most üres lenne a szobád, milyen bútorokat, tárgyakat vennél bele?
30. Milyen filmek mennek most a moziban/Netflixen, amit jó lenne megnézni?
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