
Wdż klasa 5 

Temat: Zaplanuj wypoczynek. 

 

Odpoczynek, czyli wytchnienie od pracy, nie powinien być postrzegany jako 

luksus, nagroda czy też marnowanie czasu. Odpoczynek, dzięki któremu 

człowiek zyskuje radość oraz energię do dalszego wypełniania swoich zadań, 

jest jego obowiązkiem. 

Zasady dobrego odpoczynku 

1. Zaplanuj swój odpoczynek. 

2. Dobrze się wyśpij. 

3. Odpoczywaj czynnie i biernie. 

4. Nawiązuj bliskie relacje (osobiste z najbliższymi, telefoniczne, mailowe, poprzez inne 

komunikatory internetowe) 

5. Wybieraj aktywności pogłębiające rozwój osobowy. 

6. Rozwijaj swoje zainteresowania. 

 

Zapewne myślicie już o wakacjach bo koniec roku szkolnego tuż, tuż… Może niejednemu z 

Was pokrzyżowały się wakacyjne plany. Pewnie wakacje będą inne, ze względu na 

ograniczenia jakie niesie ze sobą pandemia koronawurisa. Ale wcale nie muszą być nudne i 

nieciekawe! 

Wypoczynek czynny jest szczególnie ważny obecnie, kiedy dużo czasu spędzacie przed 

monitorem. Zastanówcie się w jaki sposób możecie odpocząć, zwłaszcza jeżeli zachowamy 

wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa odnośnie pandemii.  

 

Pomysły na aktywny wypoczynek z rodziną 

Spędzanie czasu razem pomaga budować relacje. Wspólna aktywność, rozmowy i zajęcia 

pozwalają lepiej się poznać oraz zacieśnić więzi. Dzięki temu stworzymy wspomnienia, do 

których możemy powracać latami. Aby miło spędzić czas, nie musimy wymyślać nietypowych 

wycieczek, czy przygód. Czasami wystarczą najprostsze rozwiązania.  

Poniżej garść sprawdzonych propozycji: 

1. Spacer 

Przed wyjściem można zabrać kredę, piłkę, czy skakanki. Dzięki temu mamy więcej 

możliwości do wspólnej zabawy. 

 

 



2. Wycieczka 

Pomysłów na wycieczki znajdziecie tak dużo, że można co weekend jeździć w inne miejsce. 

Jedyne o czym trzeba pamiętać to dostosowanie rozrywek oraz ich intensywności do obecnych 

możliwości. Należy unikać miejsc zatłoczonych. 

3. Wyprawy do lasu 

Las to jedno z najlepszych miejsc na zdrowy, aktywny odpoczynek. Świeże powietrze, bogate 

w olejki eteryczne pomaga w odkażaniu i oczyszczaniu dróg oddechowych. Las stwarza 

możliwości zabawy poprzez śledzenie śladów zwierząt, poszukiwanie ciekawych gatunków 

roślin i grzybów. Z uzbieranych szyszek, czy gałązek można stworzyć wspólne prace 

plastyczne. Warto wspólnie obserwować zwierzęta, takie jak wiewiórki, czy ptaki w 

naturalnym środowisku. 

7. Wycieczki rowerowe 

Wybranie się na rodzinną wycieczkę rowerową daje wiele możliwości. Można wcześniej 

zaplanować wspólnie trasę, wymyślić atrakcje, albo zorganizować piknik.  

8. Zabawy na podwórku 

Kiedy pogoda dopisuje, nie musimy planować dalekich wycieczek. Równie ekscytująca może 

być zabawa na podwórku przed domem. Można zagrać w klasy, berka, podchody, czy 

chowanego. Możliwości jest bardzo dużo, a ogranicza nas tylko wyobraźnia. 

9. Puszczanie latawca 

Wietrzna, pochmurna aura nie oznacza, że pobyt na dworze będzie nieudany. Warto 

wykorzystać takie warunki i zabrać na spacer latawiec. To duża radość dla dziecka i rodzica. 

Najlepiej wybrać duże i stosunkowo płaskie tereny, tak aby latawiec o nic nie zahaczył, a nauka 

sterowania nim przebiegała prościej. 

10. Tor przeszkód 

Już budowa skomplikowanego toru przeszkód to świetna zabawa. Późniejsze próby jak 

najszybszego pokonywania go, to radość, która może trwać długie godziny. Nie potrzebujemy 

tutaj specjalnych sprzętów. Kamyki mogą posłużyć jako materiał do wyznaczenia slalomu, a 

ławka jako przeszkoda, pod która trzeba się przeczołgać. 

11. Wspólny piknik 

W wolny, słoneczny dzień zamiast pozostawać w domu warto spakować kosz z prowiantem, 

koc, piłkę i inne akcesoria do zabawy. Tak przygotowani wybierzmy się do pobliskiego lasu 

lub na łąkę. Na miejscu można wymyślać różne gry i zabawy, a w przerwie zjeść posiłek na 

świeżym powietrzu. Jeśli chcemy dodatkowo uatrakcyjnić dzień, możemy zabrać ze sobą bańki 

mydlane. Puszczanie i łapanie baniek to duża frajda. 

 

Aktywny dzień pełen wrażeń zapewni humor całej rodzinie. Pamiętajmy, że taki zastrzyk 

energii pozytywnie wpływa na rozwój. Dzięki temu zwiększymy jego odporność, polepszymy 

kondycję i zapobiegniemy otyłości. Dotleniony mózg lepiej pracuje i łatwiej będzie skupić się 

na nauce. Kontakt z przyrodą rozwija zmysły i pobudza jego ciekawość świata. 




