
JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ CZAS WOLNY 

 

 

 Według definicji czas wolny to czas, który pozostaje człowiekowi po wypełnieniu przez niego 

obowiązków zawodowych, domowych, szkolnych i który jest przeznaczony na odpoczynek, 

rozrywkę, rozwój osobowości. Warto więc zastanowić się nad tym co sprawia nam największą 

przyjemność, co nas uspokaja i relaksuje i co nam daje satysfakcję, a co rozwija nasz umysł 

i osobowość. 

 

Twórz i kreuj 

Tworzenie czegoś daje niesamowitą satysfakcję i radość. Wystarczy niewielka rzecz wykonana 

samodzielnie by poczuć się wspaniale i być z siebie dumnym. Kilka pomysłów do realizacji: 

• samemu wykonaj kartkę okolicznościową: wystarczy papier, nożyczki i kilka pomysłów,  

a własnoręcznie wykonana kartka z pewnością ucieszy obdarowanego, 

• zacznij projektować biżuterię i wykonaj ją samodzielnie. Być może nie należy to do 

najłatwiejszych zadań, ale warto podziwiać później swoje dzieła, 

• zacznij malować – nawet jeśli nie masz zdolności plastycznych, jesteś w stanie odwzorować 

rzeczywistość na swój własny sposób. Malowanie lub szkicowanie to sposób na 

odreagowanie stresów. 

Naucz się nowego języka obcego 

• nauka w domu – samemu też możesz nauczyć się języka. Wystarczy zastosowanie zasady,  

by przez niecały rok ucząc się codziennie przez 1 godzinę i 12 minut opanować dany język  

w stopniu średniozaawansowanym. Książki, płyty, słuchowiska, strony internetowe – 

wszystko to zostało stworzone z myślą o tym, byś mógł nauczyć się szybko wybranego języka, 

• konwersacje – Internet daje mnóstwo możliwości poznawania nowych ludzi. Nie musisz 

wyjeżdżać za granicę by porozumiewać się z ludźmi z całego świata. Wystarczy Ci program 

Skype, by za darmo rozmawiać z całym światem, 

• oglądanie telewizji – to nie strata czasu. Oglądaj programy lub filmy w języku, którego chcesz 

się nauczyć – osłuchasz się i łatwiej będzie Ci później rozmawiać. 

Sport to zdrowie 

 Sport poprawia naszą kondycję fizyczną – chcesz spędzić swój wolny czas w niezwykle 

przyjemny sposób – znajdź swoją ulubioną dyscyplinę i zacznij uprawiać sport, by poczuć się lepiej 

– być zdrowszym, lepiej dotlenionym, gibkim i silnym. 

Czytaj i ucz się 

 Poznawaj nowe książki, nowych autorów, czytaj słowa znane i nieznane. Stwórz swoją własną 

listę przeczytanych książek. Czytanie, to wbrew pozorom nie jest takie intymne zajęcie – na pewno 

znajdziesz ludzi o podobnych zainteresowaniach, dzięki czemu Twój wolny czas może zamienić się 

w czas pełen przyjemnych spotkań, nie tylko z bohaterami książek. 

Podróżuj… nawet niedaleko 

 Cudze chwalicie, swego nie znacie. Niewielu z nas zna tak naprawdę swoją okolicę, a nawet 

miejscowość, w której mieszka. W swoim wolnym czasie zacznij poznawać miejsca, które rzekomo 

znasz od urodzenia. Przejdź się po okolicy, na pewno poznasz zaułki, o których w życiu nie słyszałeś. 

Zabierz ze sobą aparat, którym uwiecznisz miejsce swojego życia. W końcu mieszkańcy rzadko kiedy 

robią zdjęcia swojego miasta lub wsi. Warto zobaczyć najbliższą okolicę – na pewno jest nie mniej 

piękna niż inne kraje. Lasy, łąki, zabytki, miasteczka. Wolny czas zapełni się fotografiami 

i przeżyciami oraz zdobytymi doświadczeniami z Twoich niedalekich podróży. Gdy poznasz okolicę 



z pewnością będziesz ją chciał pokazać znajomym z innych, odległych miejsc.  

Gotowanie 

 Nie ty gotujesz w domu? Może czas zacząć wyręczać osobę, która to codziennie robi. Nie 

umiesz gotować? Weź po prostu książkę kucharską i się naucz. Nie od razu Rzym zbudowano. Może 

zupa na początku będzie za słona, karp niedosmażony, a naleśniki za wodniste, ale w końcu poznasz 

zasady jakie funkcjonują w kuchni. To wcale nie jest czarna magia, wystarczą chęci, talent jest 

oczywiście ważny, ale nie musisz mieć specjalnych umiejętności, by wiedzieć, że według przepisu 

masz ugotować 2 jajka. To proste – każdy potrafi gotować – lepiej lub gorzej, po prostu nie każdy 

chce. Jeśli nie lubisz gotować, to znajdź chociaż jedną potrawę, która wychodzi Ci znakomicie i jesteś 

z niej dumny. 

  

 Te pomysły na spędzanie swojego wolnego czasu to oczywiście nie koniec. Istnieje tak wiele 

możliwości, że właściwie nie trzeba się ograniczać. Jeśli masz jakiś pomysł na swoje życie – realizuj 

go, spełniaj swoje marzenia i znajdź hobby, które zawładnie Tobą do reszty – wtedy nawet nie 

będziesz wiedzieć co to nuda czy leżenie brzuchem do góry w czasie wolnym od obowiązków.  

Miłego relaksu i aktywnego wypoczynku! 

 

                                                                                               Zespół wychowawców internatu 

 

 

źródła: 

Marek Banach, tadeusz Waldemar Gierat „Formy spędzania czasu wolnego” 

https://www.youtube.com/watch?v=QmBLhQrFqvM 


