
Jak spędzać CZAS WOLNY. 
 
Półka z książkami jest do Twojej dyspozycji 
 
Czas wolny na pewno możesz spożytkować czytając książki. Zapewne masz kilka 

zaległych pozycji, na które wcześniej ciężko było znaleźć chwilę – teraz to idealny 

moment, aby zanurzyć się w świat książek. Dodatkowo możesz zrobić też porządki w 

domowej biblioteczce i przykładowo poukładać wszystko tematycznie, lub alfabetycznie. 

Dzięki temu łatwiej będzie znaleźć pozycje, które gdzieś się zapodziały lub odkryć tytuły, o 

których wszyscy w domu zapomnieli. 

W internecie znajdziesz też mnóstwo inspiracji w zależności od tego, jakie tematy 

interesują Cię najbardziej. Czytanie pozwoli Ci się zrelaksować, przenieść w zupełnie 

inny świat i wzbogacić wiedzę. 

 

Gimnastyka dobra dla wszystkich 

Wielogodzinne siedzenie w domu nie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, dlatego 

wszelkie ćwiczenia to świetny pomysł, aby o siebie zadbać! To także pierwszy krok, aby 

zacząć regularnie ruszać się w domu. Wystarczy wyciągnąć z dna szafy matę, sportowe 

ciuchy i zacząć trening. W domu, podobnie jak na siłowni łatwo można wykonywać 

ćwiczenia wykorzystując ciężar ciała. Ważne jednak, aby robić to prawidłowo – na 

szczęście do dyspozycji mamy internet, gdzie dostępnych jest mnóstwo filmików jak 

ćwiczyć. 

Znajdziesz tam także ważne porady dotyczące ćwiczeń na kręgosłup (wiele osób może 

odczuwać dolegliwości w związku z długotrwałym siedzeniem), a jeśli masz ochotę na coś 

bardziej kreatywnego – zacznij swoją przygodę z wybranym tańcem i sprawdź 

podstawowe kroki. Po prostu rusz się! 

Czas na przejrzenie albumu ze zdjęciami wakacyjnymi 

Czy wszystkie Twoje zdjęcia z wakacji są odpowiednio uporządkowane;)? Jeśli nie, teraz masz 

trochę czasu, aby do nich zajrzeć. Choć w obecnej chwili nie możemy podróżować, zawsze warto 

powspominać najlepsze momenty z podróży. 

Zwykle podczas wyjazdu robi się wiele zdjęć, ale gorzej idzie późniejsze porządkowanie i wybieranie 

tych najlepszych. Spróbuj pogrupować zdjęcia w odpowiednie foldery, co pozwoli Ci zachować 

porządek. Możesz też wybrać zdjęcia do wywołania, lub stworzyć fotoksiążkę z najlepszymi 

zdjęciami dla Twoich bliskich. 

Snucie planów na przyszłość 

Choć w obecnej chwili niestety nie ma możliwości podróży, z nadzieją na poprawę sytuacji zawsze 

możesz zastanowić się, gdzie w przyszłości chcesz spędzić wakacje. Pomyśl, jaki kierunek byłby dla 

Ciebie ciekawy, albo gdzie przykładowo można spędzić wakacje.  

Napiszcie o swoich planach. 

Pozdrawiam wychowawczyni. 

https://www.travelplanet.pl/wczasy/dzieci/

