
Karácsonyi
beszélgetős kártyák

Nyomtasd, vágd ki, kapcsolódj! ❤

A N Y A - L A N Y A . H U

Mi tetszik neked
legjobban a tőled

jobbra ülőben?

Meséld el egy balul
sikerült karácsonyi
ajándék történetét!

Milyen 3 szóval
jellemeznéd a

családodat?

Mi a legkedvesebb
karácsonyi
emléked?

Ha csak egy
emberrel tölthetnéd

a karácsonyt,
ki lenne az?

Ki a legviccesebb
ember az asztalnál,

és miért?

Ha egész évben csak
egyfajta ételt ehetnél

az asztalon lévők
közül, mi lenne az?

Ha bárhol
karácsonyozhatnál a
világban, hol tennéd

legszívesebben?
És miért?

Mi volt a
legnagyobb

karácsonyi vágyad?

Mi a legjobb dolog,
ami történt veled
ebben az évben?

Mi a kedvenc
karácsonyi ételed?

Mik a céljaid a
következő két évre?
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Mi a legkedvesebb
játékod?

Mi a valaha volt
legjobb karácsonyi

ajándékod?

Minden gyerek
mesélje el, szerinte
hogyan találkoztak 

a szülei!
(Legvégül jönnek a szülők

a valódi történettel!)

Melyik karácsonyi
hagyomány jelenti

a legtöbbet a
számodra?

Min nevettél a
legjobbat ebben az

évben?

Ha egy napra
másvalaki lehetnél,

ki lennél?

Mit gondolsz,
hogyan lehetnénk

összetartóbb család?

Mi a kedvenc családi
hagyományod?

Mi a legjobb abban,
ha valaki annyi idős,

mint te most?

Ha valamiért híznod
kéne 10 kilót, mit

ennél ehhez?

Mit szeretsz
legjobban a

karácsonyban?

Mi volt számodra az
év legjobb pillanata?

Hogyan képzeled el
az életed 10 év

múlva?

Ha a pénz nem
számítana, hova

szerveznéd a
következő nagy-

családi találkozót?

Ha szupererőd
lehetne, mit

szeretnél, mi
legyen az?
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Ha láthatatlan
lehetnél egy napra,

mit szeretnél
megfigyelni?

Ha kapnál 1 milló
forintot, hogyan

költenéd el?

Szerinted mi van az
ideális karácsonyi

menüben?

A karácsony nem
lenne karácsony
anélkül, hogy…

Mi volt a
legviccesebb dolog,
amit karácsonykor

egy családtagod
csinált?

Gyerekkorodban
mi akartál lenni

felnőttként?

Ha egyetlen
ajándékot adhatnál

az egész világnak, mi
lenne az, és miért?

Ha bármilyen filmben
szerepelhetnél,

melyik filmben, és
melyik szereplő

lennél?

Milyen kedves
dolgot tudsz

tenni/adni másnak,
ami nem kerül

pénzbe?

Miben vagy jó, amit
másoknak is

megtaníthatnál a
karácsonyi
szünetben?

Mit gondolsz,
mit mesélne a

karácsonyfátok, ha
beszélni tudna?

Milyenek voltak a
karácsonyok

gyerekkorodban?

Ha bárkin tudnál
segíteni, mit tennél
és kinek segítenél?

Mit szeretsz
legjobban a

nagypapádban?

Mit szeretsz
legjobban a

nagymamádban?
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A múltban vagy a
jövőben élnél

szívesebben egy
hetet?

Minek örülsz előre
a karácsonyi
szünetben?

Mi volt idén
az a hír valamelyik

szerettedről, aminek
legjobban örültél?

Mi sikerült legjobban
az elmúlt évben?

Mi az a 3 dolog,
amiért leghálásabb
vagy az életedben?

Hogyan tudsz
legjobban lazítani?

Miben próbálsz
éppen fejlődni?

Hogyan segítettél
valakinek ebben az

évben?

Mit értékelsz
legjobban

magadban?

Hogyan akarsz
lelassítani és élvezni

ezt a karácsonyi
szünetet?

Milyen
kedvességgel

dobhatnád fel egy
hozzád közelálló

szünetét?

Emlékszel egy
tavalyi karácsonyi

ajándékodra?

Mit venne neked
Jézus ajándékba

karácsonyra?

Mi volt a legjobb
karácsonyi ajándék,
amit valaha adtál?

Milyen dolgot kéne
feltalálni, ami

megkönnyítené az
életedet?


