
INSPIRACJE NA WAKACJE
Jak rozsądnie spędzić wakacyjny czas w okresie pandemii



Nadchodzące wakacje z pewnością będą inne niż 
zwykle pod wieloma względami. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną na świecie możliwość wyjazdów jest 
znacznie ograniczona. Poza tym, nie wszyscy z nas 
zdecydują się na pobyt w obcym miejscy z obcymi 
ludźmi. Rodzi się więc pytanie: W jaki sposób 
zagospodarować czas dzieciom i sobie?  

Oczywiście, najlepszą formą wypoczynku będzie 
kilkudniowa zmiana otoczenia, jednak nie wszyscy będą 
mogli i/lub chcieli skorzystać z tej możliwości. Pozostaje 
więc zagospodarowanie czasu i  zorganizowanie 
atrakcji na miejscu. Oto kilka propozycji:



nocne wyprawy
Wybierz teren, który znasz 
i który jest bezpieczny. 
Przygotuj ciepłe ubrania, 
latarki (czołówki), kanapki 
i herbatę w termosie. 
Koniecznie zabierz też 
naładowany telefon. Celów 
Waszej wycieczki może być 
wiele – powitanie wschodu 
słońca, podsłuchiwanie i 
obserwacja ptaków i innych 
zwierząt w budzącym się 
lesie albo próba odwagi. 



noc w namiocie
Można zorganizować nocleg 
pod namiotem w ogródku, 
wieczór przy ognisku z 
pieczeniem kiełbasek. 
Koniecznie zaproś kolegów i 
koleżanki swojej pociechy. 
Będzie to dla nich nie lada 
przygoda. Przy sprzyjającej 
pogodzie będziecie mogli 
obserwować Gwiazdę Polarną, 
Wielki Wóz i inne konstelacje. 
Można posiłkować się 
aplikacją na telefon do 
obserwacji nieba, aby wspomóc 
się fachową wiedzą.



majsterkowanie

W domu zawsze znajdzie się 
coś do naprawienia lub 
przygotowania. Można 
poprosić dziecko o pomoc przy 
np. naprawie stolika lub drzwi. 
Można również spróbować 
naprawić wspólnie z dzieckiem 
zepsute zabawki lub zrobić 
latawiec i potem wspólnie się 
pobawić.



wspólne pieczenie i 
gotowanie

Dzieci lubią gotować i piec 
przeróżne smakołyki. Lato 
jest doskonałą porą na 
przygotowywanie prostych, 
letnich deserów – lodów, 
galaretek, ciast, koktajli. 
Wspólnie z dzieckiem 
eksperymentujcie w kuchni. 
Wspólne gotowanie będzie 
również dla dziecka okazją 
do popróbowania nowych 
smaków. 



wyprawy rowerowe i piesze
Nie ma znaczenia dokąd. 
Czasem Twoje dziecko nie 
zna dobrze najbliższej 
okolicy, więc pomysłów nie 
powinno zabraknąć. Przy 
pomocy różnych aplikacji na 
telefon możecie przy okazji 
mierzyć kroki lub 
zaawansowane sportowe 
rezultaty. Możesz też 
zabrać ze sobą zwykłą, 
papierową mapę i pokazać 
dziecku, jak z niej korzystać.



zabawa, zabawa, zabawa
puszczanie baniek 
mydlanych; 

zbudowanie z patyków 
szałasu; 

gra w klasy; 

proste eksperymenty, np. 
wulkan, wędrująca woda - 
pomysły znajdziecie w 
internecie; 

gra w kapsle; 

malowanie kamieni.



To tylko kilka inspiracji na wspólne spędzanie 
wakacyjnych chwil… 

Życzę Wam, aby te wakacje były niezapomniane, nie 
tylko z powodu sytuacji epidemiologicznej, ale przede 
wszystkim ze względu na pozytywne wrażenia, które z 
pewnością Was czekają.  

Odpoczywajcie, cieszcie się wspólnym spędzaniem czasu, 
ładujcie akumulatory na kolejny rok szkolny… 

Pozdrawiam serdecznie. 

Mirela Just - psycholog


