
Dzień bez smartfona – Taki challenge. 

Na lekcji wychowawczej rozmawialiśmy z wychowawcą o uzależnieniach. 

Dowiedzieliśmy się, że można być uzależnionym od telefonu. Pani przedstawiła nam taki 

challenge: Dzień bez smartfona. Zdecydowałam się podjąć to wyzwanie  

Mój dzień bez smartfona rozpoczął się tak: Rano obudziła mnie siostra i zapytała, gdzie 

są rodzice, bo nie było ich w domu. Odpowiedziałam, że na pewno pojechali do sklepu. 

Włączyłyśmy sobie kanał na YouTube, który nazywa się „5 minute crafts” (to bardzo ciekawy 

kanał, na którym można zobaczyć jak zrobić fajne rzeczy w domu) i czekaliśmy aż rodzice 

wrócą. Po ich powrocie mama robiła śniadanie a tata, Nadia i ja poszliśmy do psa. Gdy 

zjedliśmy śniadanie zastanowiłam się co mogłabym robić. I wymyśliłam. Wzięłam karty do 

gry i zaczęłam układać sobie z nich różne rzeczy. Na początku posegregowałam karty (Zdjęcia 

robiła mama swoim telefonem.) 

Później zaczęłam robić wieżę. 

 

Nie udało mi się zrobić bardzo wysokiej, ponieważ moja siostra ciągle dmuchała mi w 

karty. 

Gdy znudziła mi się zabawa z kartami, wyszłam na dwór pobawić się z naszym psem. 

Ja jeździłam na hulajnodze, a Maja (pies) mnie ganiała. Potem dołączyła do mnie moja siostra. 



W pewnym momencie Nadia wymyśliła, żeby na hulajnodze postawić małe wiaderko i na nim 

usiadła. Od tego momentu jeździłyśmy na siedząco. 

To było bardzo zabawne.  

 

 

Po obiedzie ponownie zaczęłam układać karty. 

Po południu tata zaproponował wycieczkę rowerową po okolicy. Tata jechał rowerem a ja 

hulajnogą elektryczną. Jak wróciliśmy to schowałam hulajnogę do garażu. W tym samym 

czasie z domu wyszła mama z Nadią i wszyscy zaczęliśmy bawić się z psem. Później odrobiłam 

zadanie z muzyki. Po kolacji obejrzeliśmy wspólnie bajkę pt. „Pudłaki” i poszliśmy spać. 

W sobotę rano byłam pewna, iż będzie bardziej mi brakować telefonu. Tak jednak się nie stało. 

Przez cały dzień praktycznie zapomniałam o nim. Nie odczuwałam jego braku i nie chciałam 

sprawdzać wiadomości. Nawet jak koleżanka zadzwoniła do mnie na telefon mamy to 

powiedziałam, że nie będę długo rozmawiać, bo mam dzień bez telefonu.  

Na pewno powtórzę to wyzwanie w przyszłości. Umówiłam się już z kuzynką, że jak skończy 

się epidemia to spędzimy razem cały weekend bez telefonów. 

 


