
2. interjú 
 
1. Milyen örömök és nehézségek vannak egy nagycsaládban? 
 

 
Mindig van kivel játszani 
megtanulunk jószívűnek lenni, szétosztani, megkínálni... 

 

 
 

2. Milyen segítséget kaptak a bővebb családtól, otthonteremtésre egyéb anyagi, lelki, 
segítség, gyerekvigyázás, tanácsadás stb. Könyvek, egyéb tanácsadás, amik segítséget 
adtak a gyerekneveléshez, családi élethez.  

 

 

 
Nagyszülők anyagilag nem tudnak segíteni, de gyerekvigyázásban, főzésben 
vasalásban nagy szeretettel részt vesznek. 
Valamint jó példával jártak elöl, szüleim is 4 gyermeket neveltek 
ez a minta ment tovább bennem 

 

 
 

3. Önök szerint miben nehezebb, ill. miben könnyebb egy nagycsalád élete, mint egy 
kiscsaládé? Pl. A gyerekek örökölhetik egymás ruháit, iskolatáskáit, a nagyobbak tudnak 
a kisebbekre vigyázni, elmenni értük, óvodába, iskolába. De kevesebb idő jut 1-1 
gyerekre, jobban be kell osztani az időt. 
 

 
Igen, jó, hogy örökölnek egymástól, hogy egy idő után annyi játék lesz, h nem kell újat 
venni ( a nyár közepére érkező babánknak pl mindene meglesz már) 
 

 
sok mindent eltanulnak egymástól (jót, rosszat egyaránt) 

 

 
 

4. Milyen egy átlagos hétköznapjuk? 
 

 
Szerintem az ugyanolyan, mint egy egy-két gyermekes családban. Legalábbis a 
gyerekek élete. ami más, hogy főállású anyaként itthon vagyok, délelőtt elvégzem a 
háztartást, így du, ha jönnek haza, velük tudok foglalkozni (lecke, játék, közös 
vacsikészítés, ha van kedvük, stb 
(egy dolgozó anyának lehet hogy nem jut ennyi ideje egy gyermekre sem, mert hazaérve 
a háztartással kell foglalkoznia) 

 

 
 



5. Hogyan telnek a hétvégék? Hová szoktak menni nyaralni? Akkor miben más a család 
élete? 
 

 
Apa beveti magát a fiúknál, elviszi őket a közeli focipályára 
nagyszülőlátogatás 
rollerezés, biciklizés 
vasárnap templomba megyünk családilag 
sok barátunk van, így gyakran jönnek vendégek, vagy mi megyünk 
 

 
nyaralás: baráti családokkal, cserkésztábor, gyerekeknek osztálytábor, nagycsaládos 
nyaralás 
alapvetően belföldön 

 

 

 
6. Hogyan oszlanak meg az apai, ill. az anyai teendők a családban? 
Apa is szerepet vállal a gyerekek körül (gyakran ő viszi reggel a z iskolásokat, ha külön 
program van (pl orvoshoz kell vinni vkit, el tud jönni korábban a mh-ről, korán kel, hogy 
tízórait készítsen a gyerekeknek, itthon nem dolgozik, csak a családnak él, valamint apa 
intézi a számlákat, csekkeket, banki dogokat 
bevásárlás, főzés, takarítás , családi programok időbeosztás szervezése anyáé 

 

 
 

7. Hogy tudnak egymásra időt szakítani? 
hetente egy este elmegyünk itthonról, olyankor babysitter vigyáz a gyerekekre 

 

 
 

8. Mi a szerepe a családban a legidősebb, a legkisebb gyereknek, ill. a többieknek? 
igyekszünk nem irreálisan sokat várni a legnagyobbtól, és kerüljük az olyan 
megjegyzéseket, hogy Te vagy a nagyobb, Neked kell okosabbnak lenned, mondjuk egy 
konfliktushelyzetben. 
nehéz dolga van a legnagyobbnak, mert sok mindent rajta kell kipróbáljanak," 
kikísérletezzenek" a szülők, (ovi, iskolaválasztás stb) 

 

 
 

9. Ők ezt hogyan élik meg? Van- e féltékenység, rivalizálás a gyerekek között? 
van féltékenység az első két fiú közt. Két év a korkülönbség, inkább ebből adódik a 
rivalizálás, nem a nagycsaládból 
A harmadik gyermek lány, őt szokták a fiúk "felhasználni", hogy maguk mellé állítva 
összefogjanak a másik fiú ellen 

 

 
 

10. Hogyan segítik egymást a testvérek? Pl. Tanulás, lelki tanácsadás stb. 
a kisebbeknek komoly példaképek a nagyobbak 



tanulásban is segítik egymást (nem feltétlen direkt módon, de mégis megtörténik, Pl a 
szorzótábla hangos gyakorlása közben ragad a tudás a kisebbekre is) 

 

 
 

11. Sok nagycsaládos szintén nagycsaládban nőtt fel. Miben volt más abban az időben 
nagycsaládban felnőni, ill. a mai Magyarországon? ( Állami segítség, iskola, társadalmi 
környezet) 
nekem az volt a más, hogy nagyon nehéz anyagi körülmények közt voltunk, most pedig 
nem kell szűkölködnünk 
(pl nem volt autónk, el lehet képzelni, hogy vonatozott egy 4 gyerekes család a Balatonra 
egy hetes nyaralásra) 

 

 
 

12. Miben változott meg a család élete, amikor az egyik gyerek férjhez ment vagy 
megnősült és unokáik születtek? 
itt még nem tartunk:-) 

 
 


