
Challenge Accepted 

 

 W dniu 15.05.2020 roku nasza wychowawczyni Pani Agnieszka zaproponowała nam challenge 

„dzień bez smatrfona – taki challenge”. 

 

Zadanie polegało na spędzeniu całego wybranego przez nas dnia bez telefonu komórkowego. 

Wyzwanie zostało przeze mnie przyjęte z wielką ochotą.  

 Wybrany przeze mnie dzień to niedziela 17.05.2020. wstałam ochoczo około godziny 8 rano. 

Niedziela u nas w domu jest dniem gdzie tata robi śniadanie i zajmuje się młodszym rodzeństwem 

aby mamusia chociaż jeden dzień w tygodniu mogła się wyspać i odpocząć po ciężkim tygodniu z 

nami wszystkimi.  Tym razem postanowiłam pomóc tatusiowi, poprosiłam go aby zdradził mi swój 

tajny przepis na najpyszniejsze naleśniki na całym świecie a przy okazji nauczył mnie je smażyć. Czas 

spędzony w kuchni z tatą był bardzo mile spędzony, naleśniki wyszły pychotka. Podałam mamusi 

ciepły talerz naleśników do łóżka, mama była w szoku. Rodzice stwierdzili, że od dzisiaj tylko ja robię 

naleśniki w domu☺  

 



 Po śniadaniu poszliśmy na długi spacer. Co niedziele staramy się spacerować lub jeździć na 

rowerach. Cotygodniowa trasa liczy minimum dziesięć kilometrów. Jedna z naszych ulubionych tras 

prowadzi przez mały lasek w miejscowości Łuszczanowice. Zawsze było tam bardzo dużo śmieci, tym 

razem mamusia wzięła ze sobą worki na śmieci i rękawiczki. Z małego kawałka lasu zebrałam wraz z 

bratem sześć dużych worków śmieci. Teraz las wygląda o wiele przyjemniej.  

 

 

 

 Po skończeniu sprzątania lasu rodzice dalej spacerowali, a ja z bratem jeździłam na zmianę 

raz na deskorolce, a raz na rowerze. W pewnym momencie spotkaliśmy na polu stracha na wróble, 

którego nazwałam Stachu. Zrobiło mi się smutno, że tak samotnie stoi na środku pola więc 

postanowiłam z nim porozmawiać na koniec nawet go przytuliłam, rozmowa była jednostronna ale 

mam nadzieje, że zrobiło mu się lepiej☺ tata zrobił mi nawet zdjęcie z nowym kolegą. Dalej droga 

poprowadziła nas przez strefę przemysłową aż do bloków w których mieszka mój chrzestny Jarek. 

Rodzice postanowili zrobić tam przystanek i napić się kawy. Ja bawiłam się wtedy z kuzynami 



Miłoszem i Mikołajem oraz moimi braćmi w sklep. 

 

 

 Dalsza droga prowadziła już prosto do domu na obiad. Po obiedzie poszliśmy na działkę 

poskakać na trampolinie, pobiegać i pobawić się w ganianego całą rodziną. Na koniec zabawy 

podlałam z mamusią ogródek który w tym roku wspólnie z mamą założyłyśmy.  



 

 Wróciliśmy do domu na kolację i wieczorną toaletę. Przed snem przeczytałam braciom 

fragment mojej ulubionej książki „Zaopiekuj się mną”.  

 Przyjęcie takiego wyzwania było dla mnie fantastyczne, bardzo miło spędziłam czas z całą 

rodziną, było naprawdę miło i sympatyczne. Telefon nie był mi w ogóle potrzebny, gdyż rodzice 

wypełnili mi bardzo aktywnie dzień. Mam nadzieję, że powtórzymy to za tydzień, tata z mamą 

zaproponowali, aby niedziela już na stałe została dniem bez telefonów.  


