SŁOIK PEŁEN ROZMÓW
dla Waszego małżeństwa
Rozetnijcie kartki i zróbcie z nich losy, które wrzucicie do słoika
(przykładowy znajdziecie na malgorzata-rybak.pl)
W pliku znajdziecie także etykietę na słoik z przypomnieniem, jaka
rozmowa sprawia radość.
Miłych pogaduch 
Małgorzata Rybak

Jakie było Twoje ulubione
miejsce wyjazdów
wakacyjnych w dzieciństwie?

Jaki film zrobił na Tobie
największe wrażenie w
młodości? Dlaczego?

Kim chciałeś/chciałaś zostać,
gdy miałeś/miałaś 15 lat?

Kto Ci najbardziej
imponował, gdy byłeś/aś
nastolatkiem?

Co Cię napełniało największą
obawą, gdy myślałeś/aś o
byciu dorosłym/ą?

Jaki był Twój pierwszy sprzęt
grający?

Jakiego kolegę/koleżankę
najbardziej pamiętasz z
dzieciństwa? Dlaczego?

Jaka była Twoja największa
wpadka w szkole?

Jaki egzamin był
największym koszmarem na
studiach?

Wycieczka z
dzieciństwa/młodości, którą
zapamiętałeś/aś do końca
życia, to…

Najlepszy nauczyciel z Twojej
młodości to… Za co go/ją
ceniłeś/aś?
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Jaka była ulubiona lektura
Twojego dzieciństwa?

Jaki przysmak pamiętasz
najbardziej z dzieciństwa?

Jakie miejsce chciał(a)byś
zobaczyć?

Czyje piosenki nuciłeś/aś w
wieku nastu lat?

Co kolekcjonowałeś/aś w
dzieciństwie?

Czego zawsze chciałeś/aś się
nauczyć?

W jakich czasach chciał(a)byś
żyć, gdybyś miał(a) wybór?

Jakie Twoje marzenie straciło
wagę, gdy dorosłeś/aś?

Jaka myśl towarzyszy Ci, gdy
się budzisz rano?

Jaką rzecz było Ci w
dzieciństwie najtrudniej
stracić/zgubić?

Twoja ulubiona gra z
dzieciństwa to…

Czego jako dziecku było Ci
najtrudniej się nauczyć?

W czym jako
dziecko/nastolatek
imponowałeś/aś innym?

Kiedy wybrałeś/aś swój
zawód?

Gdybyś mógł/mogła
powiedzieć coś sobie z
dzieciństwa, to co by to było?

Czego nauczyło Cię Twoje
największe rozczarowanie z
czasu studiów?
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Jaką książkę zapamiętałaś/eś Jaki film zmienił Twoje życie?
najbardziej z czasów studiów?

Jaką książkę z dzieciństwa
przeczytał(a)byś jeszcze raz?

Jaki film chciałbyś pokazać
kiedyś naszym dzieciom?

Jakiego marzenia jeszcze nie
zrealizowałeś/aś?

Gdybyśmy wygrali milion w
totolotka, na co chciałbyś go
wydać?

Gdybyś miał jeden dzień tylko
dla siebie, co sprawiłoby Ci
radość?

Jaką niespodziankę byś sobie
sprawił(a), gdybyśmy mieli
nieograniczone fundusze?

Jakie miałeś/aś hobby jako
dziecko?

Jakiego zdjęcia według Ciebie
brakuje jeszcze w naszym
rodzinnym albumie?

Jaka nieprzeczytana jeszcze
książka czeka na Twojej liście
lektur?

Jaka rzecz w Twojej
codzienności jest dla Ciebie
najtrudniejsza?

Jaka rzeczy w Twojej
codzienności są dla Ciebie
piękne?

Kto z dzisiejszych
autorytetów Ci imponuje?

Jaki jest Twój wymarzony
poranek?
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Jakie chwile wzruszają Cię w
naszej codzienności?

Jaka jest Twoja ulubiona
potrawa?

Najlepsza rzecz, jaką
wypiłeś/aś w życiu to…?

W domu naszych przyjaciół
podoba mi się… ?

Obawa, z jaką zaczynam
tydzień to… ?

W szkole najtrudniejsze było
dla mnie… ?

Z dnia, w którym się
poznaliśmy, najbardziej
zapamiętałem/am…?

Kiedy chodziliśmy ze sobą,
zawsze czekałam na… ?

Kiedy ze sobą chodziliśmy,
najbardziej imponowało mi w
Tobie…?

Najbardziej emocjonująca
przygoda, jaką razem
przeżyliśmy, to dla mnie…?

Wiele bym dał(a), aby z
naszej wspólnej historii
przeżyć jeszcze raz… ?

Nasza podróż, którą
najbardziej wspominam, to…
?

Na zawsze zostanie w mojej
pamięci nasza randka w… ?

Prezent od Ciebie, który
najlepiej zapamiętałem/am,
to… ?

Z dnia naszych zaręczyn
zapamiętałam/em
najbardziej… ?
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ETYKIETA
Etykietę wystarczy wydrukować, wyciąć i złożyć wzdłuż szarych linii. Można przyczepić ją (kółko
– miejsce na dziurkę) do Waszego słoika.

SŁOIK
PEŁEN
ROZMÓW
dla Waszego
małżeństwa

malgorzata-rybak.pl

Nie przerywaj, daj
skończyć

Pozwól mi być tym, kim
jestem 

Słuchaj bez oceniania, za
to z zaciekawieniem

Nie wiedz lepiej, nie mów
„za mnie”

Rozmowy smakują
najlepiej wg przepisu:
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