
Co robić w wolnym czasie? Przykłady kreatywnych i 

pożytecznych zajęć 

Każdy czeka na to, kiedy będzie mógł mieć trochę czasu wolnego. 

Chcemy się zregenerować i odpocząć. Oto kilka pomysłów na to, co 

robić w wolnym czasie. 
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Wolny czas warto wykorzystać na rozwijanie umiejętności, a więc np. na naukę języków 

 

 
 

Wielu z nas nie ma pomysłu na to, jak spędzić czas wolny. Zdarza się, że nasz 

czas wolny marnujemy, robiąc rzeczy, które są mało istotne. Żeby nie spędzać 

czasu wolnego bezczynnie, a spędzić go aktywnie, to trzeba się do tego 

dobrze przygotować i zmotywować. 

Pasja i czas wolny 
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O ile nie zawsze prawdą jest, że każdy człowiek ma pasję, to można jednak 

stwierdzić, że na pewno jest coś, co pozwala Ci się rozwijać, co jest Twoim 

zainteresowaniem. Czy jest jakaś dziedzina, która Cię szczególnie interesuje? 

Może potrafisz robić na drutach? Albo wykonałaś kiedyś samodzielnie 

biżuterię? 

Dobrze jest sporządzić listę, co lubisz robić, co sprawia ci ogromną 

przyjemność. Zapisz te wszystkie rzeczy na kartce. Potem po prostu 

przeanalizuj rzeczy, które wypisałaś i zastanów się, co możesz z tym zrobić. 

Może warto kupić druty i włóczki i wrócić do tej pasji? Poszukaj prostych 

wzorów i wyznacz sobie kilka godzin w tygodniu, które przeznaczysz 

wyłącznie na tę pasję. Przy okazji możesz też słuchać audiobooków. 

Biżuteria z koralików 

Ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego czasu jest robienie biżuterii z 

koralików. Wystarczy kilka akcesoriów, by wykonać swój pierwszy breloczek. 

Aktywny czas wolny 

Jeśli siedzenie w domu nie sprawia ci przyjemności, spróbuj spędzać czas 

aktywnie. Zacznij od długiego spaceru, być może ruch pozwoli ci odzyskać 

energię. Jeśli nie masz motywacji, by regularnie się ruszać na świeżym 

powietrzu, zapisz się na siłownię. Motywacją może być to, że zapłacisz za 

karnet z góry. Wtedy trudno będzie ci zrezygnować. Może lubisz tańczyć? 

Albo jeździć na rowerze? Na rolkach? Aktywność fizyczna powoduje, że 

możesz poczuć się lepiej. 

Nauka i czas wolny 

Czas wolny jest dobrym momentem, by poprawić swoje umiejętności w jakiejś 

dziedzinie. Może warto nauczyć się nowego języka obcego? Wystarczy 

zapisać się na kurs albo prywatne lekcje. Przy okazji dobrze jest ustalić sobie 

dokładny harmonogram lekcji, tak by nie zaprzątało to myśli niepotrzebnie. 

Warto też poszukać interesujących pomysłów na spędzenie wolnego czasu w 

internecie. Może w ten sposób odkryjesz nowe zainteresowanie. Jeśli nie 

potrafisz się skupić, możesz wybrać się do czytelni. Pozwoli ci to skupić myśli, 

bez zbędnego rozpraszania. 

Przy planowaniu wolnego czasu pamiętaj o jednej podstawowej zasadzie. 

Nie każda osoba nadaje się do bardzo aktywnego trybu życia, nie trzeba 

zajmować się wieloma rzeczami. W wolnym czasie można też po prostu 

poleżeć bezczynnie i w ten sposób odpoczywać. Najważniejsze jednak, by nie 



mieć przy okazji wyrzutów sumienia, że zrobiło się coś, co sprawiło 

przyjemność, ale mieć przy tym poczucie straconego czasu. Jeśli nachodzą 

cię myśli, że mogłeś w tym czasie zrobić coś innego, poszukać sobie jakiegoś 

hobby, które możesz realizować w wolnym czasie. Być może szybko 

znajdziesz coś idealnego i wykorzystać efektywnie czas. 

Są osoby, które z hobby uczyniły sposób na życie. Jeśli mają pasję do 

majsterkowania albo innych robótek ręcznych, nie dość, że realizują w ten 

sposób swój plan na odpoczynek, to nierzadko udaje im się jeszcze zarobić 

dodatkowe pieniądze. 
 


