50 beszélgetésindító ötlet, amivel közelebb kerülhetsz gyermekedhez
Forrás: http://varazsbetu.hu/beszelgessunk/50beszelgetesinditootlet/index.php

1. Mondj öt dolgot, amiért szeretsz élni!
2. Ha lehetne valamilyen különleges képességed, mint a szuperhősöknek, mit választanál?
3. Melyik a kedvenc dalod? Miért?
4. Mi szeretnél lenni, ha felnősz?
5. Mit gondolsz a tetoválásokról? Te is szeretnél majd egyszer magadnak? Miért? Miért nem?
6. Mit gondolsz, miért tesznek sokan karikát a szemükbe vagy az orrukba?
7. Melyik a kedvenc filmed? Mit szeretsz benne?
8. Mire vagy a legbüszkébb?
9. Ha megváltoztathatnál egy dolgot a külsődön, akkor az mi lenne?
10. Mi az, amitől a legjobban félsz? Miért?
11. Ki az, akire felnézel valamiért?
12. Mit tennél, ha egy napra láthatatlan lennél?
13. Mi az a képesség, amiből szeretnéd, ha több lenne benned?
14. Mitől érzed jól magad?
15. Mi jelenleg a legnagyobb célod?
16. Ha mostanában eltölthetnénk egy napot kettesben, mit szeretnél csinálni?
17. Milyenek a barátaid családjai a miénkkel összehasonlítva? Mit csinálnak másként? Mit gondolsz róluk?
18. Mit gondolsz, a barátaid szoktak beszélgetni a szüleikkel?
19. Melyik családi hagyomány a legkedvesebb számodra?
20. Mit gondolsz, a mi családunk hasonlít más családokra, vagy különbözik tőlük?
21. Szerinted mi a jó szülő legfontosabb tulajdonsága?
22. Te milyen szülő leszel?
23. Mit gondolsz arról, ha valaki fiatalabbnak mondja magát, hogy olcsóbb jeggyel mehessen be a moziba? Van,
amikor szabad hazudni?
24. Mit változtatnál meg a világon, ha megtehetnéd?
25. Szerinted a felnőttek tiszteletet érdemelnek? Automatikusan, vagy csak akkor, ha tesznek érte?
26. Szerinted mi ennek a filmnek a tanulsága, az üzenete? Te tiszteled a főhőst? Miért igen vagy miért nem?
27. Szerinted mi a különbség egy bölcs és egy okos ember között?
28. Ki a kedvenc tanárod? Miért?
29. Mit szeretsz legjobban az iskoládban?
30. Mit szeretsz legkevésbé az iskoládban? Miért?
31. Mit gondolsz azokról, akik puskáznak, vagy másokról másolnak egy dolgozat alatt?
32. Mit tennél, ha észrevennéd, hogy valaki csal egy dolgozat közben?
33. Mit tennél, ha megtudnád, hogy sokan készülnek puskázni, de tartasz attól, hogy ha a tanár észreveszi, akkor
mindenkinek rosszabb jegyet ad?
34. Szerinted mi az a legfontosabb dolog, amitől valaki jó tanuló lesz?
35. Miből látod, ha valaki dühös rád? Mit teszel ilyenkor?
36. Hogyan tudsz valakit felvidítani, ha rossz kedve van?
37. Hogyan vidítod fel saját magad?
38. Mivel lehet téged leginkább megbántani?
39. Szerinted mi a bátorság? Vannak különböző féle bátorságok is?
40. Szerinted miért nem vásárolhatnak a gyerekek alkoholt és cigarettát.
41. Beültél egy barátod autójába, de észreveszed, hogy a sofőr részeg. Mit tennél?
42. Szerinted hány éves kortól elfogadható, ha egy gyerek alkoholt iszik?
43. Szerinted hány éves kortól elfogadható, ha egy gyerek dohányzik?
44. Kínált már meg valaki alkohollal vagy cigarettával?
45. Ki a legjobb barátod? Miért szeretsz vele lenni?
46. Szerinted Te könnyebben vagy nehezebben kötsz barátságokat, mint mások?
47. Szerinted mitől lesz valaki népszerű? A gazdagabb gyerekek népszerűbbek a többieknél?
48. Te népszerű vagy? Mit szeretnek, vagy mit nem szeretnek benne a többiek?
49. Tudsz mondani három olyan dolgot, amit szeretsz magadban, és aminek nincs köze a külsődhöz?
50. Mit gondolsz mi a legnehezebb abban, hogy Te fiú/lány vagy?

