
NOSPA – Játék a menstruációról 

JÁTÉKSZABÁLY 2-5 fő részére

Szerző: Győri Zoltán, 2020.

A játék célja, hogy a résztvevők tabu és szégyenérzet nélkül beszélgethessenek a menstruációról, nemtől 
és kortól függetlenül. 

Előkészületek:
1.  A pakliban található 7 db üres lap, ezekre írjatok fel egy-egy olyan kérdést, amely érdekel benneteket,  

és ha úgy alakul, akár ti is szívesen válaszolnátok rá. 
2.  A kártyákból egy alapos keverést követően minden játékos kap fejenként 7 db lapot.
3. Ezeket mindenki átolvassa és kiválaszt belőle 4 db lapot, amelyekről szívesen beszélgetne.
4.  A 4 db kiválasztott lapot lefordítva maga elé teszi, a maradék 3 db kártya pedig kerüljön vissza a játék 

dobozába. 
5.  A játékosok az összes kiválasztott lapot alaposan keverjék össze és képezzenek belőle egy lefordított 

húzópaklit. 
6. Az kezdi a játékot, aki legutóbb evett eperfagylaltot. 

A játék menete:
A soron következő játékos húz egy lapot, majd hangosan felolvassa az adott kártyán szereplő kérdést.  
A húzópakli legfelső lapjának színe határozza meg, hogy ki, vagy kik válaszolhatnak az adott kérdésre.  
Megjegyzés: Az egyszerűbb játékhoz hagyjátok figyelmen kívül a kártyák színeinek extra szabályait.  
 
A játékosok ezután az óramutató járása szerint követik egymást mindaddig, amíg a húzópakli el nem fogy. 
Az utolsó kérdést (ami alatt már nincsen másik kártya) kezeljétek úgy, mintha sárga kártya lenne alatta, 
azaz az utolsó kérdést felhúzó játékos dönti el, hogy milyen szabállyal történjen a válaszadás.

Ikonok jelentése:

Ha a lent maradt húzópakli legfelső lapján ez az ikon szerepel, akkor az válaszol,  
aki húzta a kérdést.

Ha ez, akkor a kérdést a felolvasóval kezdve körsorrendben mindenki megválaszolhatja.

Ha pedig ez, akkor körsorrendben mindenki megpróbálja kitalálni a kérdést húzó játékos  
válaszát. Ebben az esetben a kérdést húzó játékos hallgassa meg a többieket,  
majd utolsóként ő válaszoljon.

Ennél az ikonnál a kérdés felolvasását követően az adott lapot felhúzó játékos dönti el,  
hogy milyen szabály alapján történjen a válaszadás.

Fontos: A játék célja a beszélgetésindítás, így ha valamelyik játékos számára érzékeny egy kérdés,  
nyugodtan passzolhat is, vagy esetleg akár bővebben is kifejtheti álláspontját. Figyeljetek egymásra,  
ennek megfelelően szigorú időkeret felállítását nem javasoljuk, de érdemes megtartani a kb. 1 percet  
a játékosonkénti válaszadásra.

Ezek a játékszabályok javaslat jellegűek, kezeljétek szabadon a kereteket. Ha a játékot többen is játszaná-
tok, mint hárman, akkor javasoljuk, hogy 4-5 játékos esetén csak 5 kártyát húzzatok a játék elején és abból 
hármat tartsatok meg, azokból képezzetek húzópaklit.

Jó játékot és jó beszélgetést kívánunk!





Mit gondolsz arról,  
hogy bizonyos dolgok 
tabunak számítanak? 

Mitől számít nőiesnek 
valami a társadalom 

szemében?

Mitől számít valami 
férfiasnak  

a szemedben?

Ha holnaptól másik 
nemű lennél, hogyan 
telne az első napod?

Milyen érzéseket  
ébreszt benned  

az anyaság?

Mitől számít férfiasnak 
valami a társadalom 

szemében?

Ha film készülne  
a menstruációról,  
szerinted mi lenne  
a címe és mi lenne  

a sztorija?

Szereted a vágyaid?

Mit gondolsz,  
tabunak számít  

manapság a menstru-
ációról beszélni? 

Ha egy festő  
„menstruáció” címmel 

festene képet és  
te lennél a modell,  

hogy oldanád meg?

Honnan tudod,  
hogy boldog vagy?

Mit gondolsz  
a titkokról? 

 
Milyen érzéseket  
ébreszt benned  

az apaság?

Mitől számít valami 
nőiesnek  

a szemedben?

Mennyire határozza 
meg a közérzeted  

az időjárás?

Ha műalkotást  
készítenél  

a menstruációról,  
mi lenne a címe  

és mit ábrázolna?





Mit gondolsz  
a szerelemről?

Meséld el egy  
megbotránkozásodat.  
Miért, mivel kapcso-

latban történt?

Mennyire téma  
az életedben  

a menstruáció?

Milyen dolgokra vagy 
büszke az életedben?

Szerinted van olyan, 
hogy kegyes  
hazugság?

Ha petíció indulna, 
hogy lehessen  
mindenkinek  
menstruálni,  

támogatnád? Miért?

Mit gondolsz  
a tökéletességről?

Hogyan kezeled,  
ha bókolnak neked?

Milyen  
szóval/szavakkal  

illeted a menstruációt 
és miért?

Van példaképed?  
Ha igen, ki az  

és miért?

Mikor látod szépnek 
magad?

Ha a menstruációnak 
lenne kabbalaállata, 

szerinted milyen  
lenne és hogy  
neveznéd el?

Szerinted hogyan  
lehet a másiknak jól 

segíteni? 

Sokak szerint  
’minden fejben dől el’.  

Mit gondolsz erről?

Mennyire intim téma 
számodra  

a menstruáció?

Fizikailag átlagosnak 
számítasz?





Milyen számodra az 
érzéseidről beszélni?

Mire gondolsz,  
ha valaki viccelődik  
a menstruációval? 

Hogy bírod  
a fájdalmat?

Milyen kínos  
történeted van  

a menstruációról?

Milyen tévhiteket  
ismersz  

a menstruációról?

Milyen szuperhős- 
képességet  
választanál?

Mikor volt az első  
találkozásod  

a menstruációval,  
és milyen volt?

Mennyire vagy  
tabudöntögető?

Mikor lesz  
számodra kínos  

egy beszélgetés?

Melyik a kedvenc 
ételed?

Mikor érzed  
önazonosnak magad?

Mennyiben vagy más, 
mint a szüleid?

Miből tudod, hogy jó 
egy beszélgetés?

Milyen helyet foglal el 
az életedben a sport?

Mennyire  
tartod magad  

fegyelmezettnek?

Mit gondolsz arról,  
ha valaki így hívja  

a mensit: „havibaj”





Mikor érzed magad 
szabadnak?

Tervezel tetoválást? 
Ha igen, milyet?

Hogy magyaráznád el 
a menstruációt egy 

5-6 évesnek?

Van olyan dolog,  
amit megváltoztatnál 
magadon külsőleg? 

Mikor érzed magad 
magabiztosnak?  

Mi kell hozzá?

Mi a legviccesebb  
élményed  

a menstruációval?

Mit gondolsz  
a hagyományokról?

Szerinted mitől  
szép valaki?

Mi a legpozitívabb  
élményed  

a menstruációval?

Fontos számodra hogy 
tetsszél másoknak?

Mi mostanában  
a hobbid?

Szerinted a menopau-
záról tabu beszélni? 

Milyen a kapcsolatod 
a testeddel? 

Általában kinek  
a véleménye a legfon-

tosabb a számodra  
és miért?

Mit gondolsz arról,  
ha valaki nyilvánosan 
beszél a menstruácó-

járól?

Milyen feltételekkel 
lennél modell?





Ki vagy kik azok  
az emberek aki/akikre 
bármikor számíthatsz?

Hogy tudod,  
az anyukád miként 

éli/élte meg a saját 
nőiségét?

Hogy képzeled magad 
nyolcvanévesen?

Mit gondolsz  
a divatról?

Hogy tudod,  
az anyukád miként 

éli/élte meg a saját 
menstruációját?

Mit jelent számodra  
a szórakozás?

Mik foglalkoztatnak 
mostanában?

Milyen a kapcsolatod 
a vérrel?

Mit fejezel ki  
az öltözködéseddel? 

 Milyen kapcsolatban 
vagy a szüleiddel?

Milyen szépművészeti 
alkotásban  

találkoztál már  
a menstruációval?

Mi a legszebb  
általános iskolai  

emléked?

Hogy állsz  
az elengedéssel?

Mit gondolsz  
a menstruáció és  

a szex kapcsolatáról?

Miből tudod, hogy 
szeretnek téged?

Szerinted mit  
tanulhatnak tőled  

mások?





Számodra van  
kapcsolat  

a tisztaság és  
a mensi között?

Mivel kapcsolatban 
van benned  

szégyenérzet?

Milyen helyet foglal el 
az életedben a játék?

Mikor néztél először 
úgy a tükörbe, hogy 

nem voltál elégedett 
magaddal? 

Mitől hatódsz meg?

Honnan tudod, hogy 
harmonikus az életed?

Mit gondolsz a férfi 
menstruációról? 
(Manstruation)

Hol érzed a testedben, 
ha lelkileg nem  

vagy jól?

Hogy állsz a sírással?

Hogyan jössz ki  
a kisgyerekekkel?

Mennyire figyelsz arra, 
hogy milyen képet 
mutatsz magadról  

a közösségi médiában 
és miért?

El szoktad titkolni 
időnként, ha rossz 

kedved van? 

Mivel kapcsolatban 
van most  

az életedben  
szorongás?

Mi az, ami  
zavarba hoz?

Milyen testrészeket 
szeretsz magadon?

Mikor érzed magad 
tisztának?  

Mit gondolsz erről 





Mit csinálsz, ha észre-
veszed, hogy hibáztál?

Mennyire figyelsz oda 
a tested jelzéseire?

Szereted magad  
a fényképeken?

Van női példaképed? 
Ki az és miért?

Mi kapcsol ki téged  
a legjobban?

Mit gondolsz  
a szőrösségről?

Hogyan lehet  
felismerni valaki  

viselkedéséből, hogy 
menstruál?  
Fel lehet-e  
egyáltalán?

Miben változtál  
az elmúlt 7 évben?

Mit gondolsz  
a luxusról?




