קורס פודקאסט עם יובל מלחי

שאלות שאפשר לשאול את סבא ואת סבתא:
היכן נולדת? היכן גדלת?
האם היה לך כינוי חיבה?
האם היו לך אחים או אחיות? כמה? מה אהבתם לעשות יחד?
האם רבתם לפעמים? האם יש לך זיכרון מיוחד איתם? האם חלקתם חדר?
האם הייתה לך חיית מחמד?
מה אהבת לאכול? מה שנאת לאכול? מה הכינו לך כשרצו לפנק?
מקום אהוב :לאן הכי אהבת ללכת?
האם זכורים לך תעלולי ילדות שלך או של חברייך? מי היו החברים שלך?
האם היה לך אוסף מיוחד?
(למשל ,בולים ,מכתביות ,מטבעות ,מוחקים וכיוצא באלה)
איך השגת פריטים חדשים לאוסף?
האם היה לך תחביב שבו עסקת בשעות הפנאי?
מה זכור לך מבית הספר? האם אהבת ללכת לשם?
מה היה המקצוע החביב עליך?
חגיגות משפחתיות :איך חגגתם במשפחה ימי הולדת?
האם יש חגיגה שזכורה לך במיוחד?
יש חג שאהבת במיוחד? מה גרם לך לאהוב אותו?
האם היה שיר שאהבת במיוחד בילדות? איך הוא נשמע?
האם יש לך זיכרון ילדות שקשור לסבא ולסבתא שלך?

הכרת את סבא וסבתא שלך?
אם כן ,את זוכרת סיפורים של סבא וסבתא שלך?
איך סבא וסבתא שלך נראו?
איפה ההורים שלך נולדו?
איפה נולדת? בבית או בבית חולים?
איך בחרו לך שם? את נקראת על שם מישהו?
איך נראה הרחוב שלך בתור ילדה?
אילו משחקים שיחקתם בתור ילדים?
היה לכם לונה פארק? את זוכרת מי לקח אותך ,מה אכלתם שם?
איזה אוכל אכלת? מה הכי אהבת והכי שנאת לאכול בתור ילדה?
אכלתם ממתקים כשהייתם ילדים?
איך היית נרדמת בלילה? היו שרים לך שירי ערש? זוכרת אותם?
כמה פעמים טסת לחו"ל בתור ילדה
היו לכם חיות מחמד?
צעצוע אהוב שהיה לך בתור ילדה?
מה הסרט הראשון שראית?
עם מי נהגת ללכת לקולנוע? מה נהגתם לעשות לפני ואחרי?
הייתם אוכלים מאכל מסוים?

היו לך תחביבים כשהיית ילדה? היו לך חוגים?
מי הייתה החברה הכי טובה שלך בתור ילדה ועד מתי הייתן בקשר?
מתי פעם ראשונה נסעת לחוץ לארץ?
אם עלית למדינת ישראל ,האם את זוכרת את הקמת המדינה?
איפה למדת בבית ספר? מי המורה שהכי אהבת? מה היה המקוצע שהכי שנאת?
כילדה ,מה רצית להיות כשתהיי גדולה?
במה ההורים שלך עבדו?
מה הייתה העבודה הראשונה שלך?
איך הגעתם ממקום למקום בתור ילדים?
ממרום גילך מה הם שני הדברים הכי חשובים בחיים?
מה היית משנה בחיים שלך אם יכולת?
מה הייתה העבודה הראשונה שלך?
איך את וסבא\סבתא הכרתם ואיפה?
ספרי לי על החתונה שלכם
איך אמא\אבא שלי היו בתור ילדים? הם התנהגו יפה?
במה את הכי גאה בחייך?
מה הדבר הכי חשוב לדעת בחיים?

