
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A szabadidő 
A szabadidő a munkavégzés és a testi szükségletek 
kielégítésén túl fennmaradó szabad felhasználású idő. 
Ide tartozik minden olyan foglalatosság, amelyekben 
mindenki önként vesz részt, akár azért, hogy kipihenje 
magát, vagy szórakozzon, vagy társadalmi kapcsolatait 
ápolja, esetleg tovább képezze magát. 
 
A szabadidő testi-lelki feltöltődést eredményező 
felhasználását rekreációnak nevezzük. A szabadidő 
eltöltése lehet aktív és passzív. A szellemi munkát végző 
emberek szívesebben töltik szabadidejüket aktív 
pihenéssel, mások, akik fizikai munkát végeznek, 
előnyben részesítik a passzív eltöltését a 
szabadidejüknek, mint például a tévénézést, olvasást. 
 
A szabadidő aktív eltöltése gyakran testi erőfeszítéssel, 
a képességek, készségek mozgósításával jár. A 
szabadidő aktív felhasználása a személyiségfejlődésben 
is fontos szerepet játszik. Az aktív szabadidős 
tevékenységek közé tartozhatnak a testmozgás, az 
alkotás, a művelődés és a társas szórakozás különböző 
formái. 
 

Tippek a szabadidőd hasznos és társas 
eltöltésére 
Közhelyesen hangzana, ha az első ötlet az olvasás 
lenne, de sokkal inkább a társas kapcsolatok ápolására 
kell fektetni a hangsúlyt, mivel manapság hajlamosak 
vagyunk elzárni magunkat a külvilágtól, ezért egyre 
kevesebb időt szentelünk családtagjainkra, rokonainkra, 
barátainkra.  
 
Ahogy a népszerű dalban is halljuk, azért vannak a jó 
bárátok, hogy tudjuk valakivel megosztani az 



érzéseinket, élményeinket, hogy legyen, aki szól 
hozzánk és akihez szólhatunk, aki ott van ha baj van. 
Manapság nagyon hozzászoktunk már az egyirányú 
kommunikációhoz, mivel ez történik TV-t nézve vagy az 
iskolapadban. Ne érd be ennyivel! Bár kétségtelenül 
igényel holmi szervezői munkát és időt is, amiből ugye 
egyre kevésbé szívesen „áldozunk” egymásra, de a 
barátokkal egy közösen megtervezett társas program, 
például a biliárd, korcsolyázás, kávéház, társasjáték, 
sakk, puzzle, egy életre szóló emlék marad. A mozi nem 
tanácsos, különösen, ha társaság csak ritkán tud 
találkozni, mivel együtt nézitek a filmet, de nem 
egymással foglalkoztok, így a társalgás sem működik, 

akár a hangos szórakozóhelyeken sem. 
 

Az ember, társas lény!  
Mivel a boldogságunk nagyban függ a minket körül vevő 
emberektől, ezért a baráti kapcsolatok ápolása nagyon 
fontos. A jó barát az, akire támaszkodhatsz. Ápolni 



sokféleképpen lehet a baráti kapcsolataidat, például 
színes szabadidős programok szervezésével és közös 
programokkal. Azonban a ti korotokban fejtörést jelent, 
hogy de mégis miből? Ez nem lehet akadály, ha igaz 
barátokról van szó. Azért mert kifogytál a zsebpénzből, 
még mindig rengeteg szórakozás vár rátok. 
 

Íme, néhány ingyenes, mókás és hasznos tipp 
 Múzeumlátogatás! 

A legtöbb múzeumnak vannak olyan akciói, 
amikor vagy mindenki, vagy a diákok ingyen 
mehetnek be. Nézz körül, hogy a ti múzeumotok 
kínál-e ilyen lehetőségeket! 

 

 Főzzetek! 
A drága kávézók helyett főzzetek teát vagy kávét 
magatok! Hogy igazi kávéházas hangulatot 
varázsoljatok, tegyetek be valamilyen kellemes 
zenét, de akár verseket is olvashattok fel. 
 

 Tornázzatok! 
Alakítsd át a nappalitokat aerobik teremmé! 
Nagyszerű gyakorlatokat találhatsz egyes TV 
csatornákon, de sok ilyen DVD-t is lehet kapni. 

 

 Társasjátékozzatok! 
Csapjatok egy társasjátékos estét! Minden 
meghívott hozza magával a kedvenc 
társasjátékát és húzzátok ki egy kalapból, hogy 
melyikkel is kezdjétek. Legyen édesség, üdítő és 
jó zene, hogy igazi legyen a hangulat. 

 

 Sorozatozzatok! 
Nézzétek meg gyermekkorotok kedvenc 
sorozatainak epizódjait, vagy kedvenc 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/eves_es_mozgas/1447/hogyan_gyozz_az%20_edesseg_felett


mesefilmjeiteket. Kifejezetten mókás a rég nem 
látott részeket újranézni, akár VHS-ekről, DVD-
kről. 

 

 Újrahasznosítás! 
Szedj össze pár olyan farmernadrágot, amit 
sosem viseltél és hasznosítsd őket újra, csinálj 
belőlük valami érdekeset – mint például 
könyvborítót, vagy egy praktikus táskát. 

 

 Játsszatok retro játékokkal! 
Például Nintendo játékokkal és az interneten 
ingyenesen. Tökéletes szórakozást biztosítanak 
akkor is, ha közösen szeretnéd játszani valaki 
mással. 

 

 Játszóterezés! 
Keressetek fel egy játszóteret este, amikor már 
minden gyerek hazament és éljétek ki magatokat.  
 
Higgyétek el, nagyon szórakoztató hintázni, 
libikókázni akkor is, amikor már elvileg kinőttetek 
belőle. 

 

 Ruhacserére fel! 
Rendezettek ruhacserét! Gyűjtsd össze azokat a 
ruháidat, amiket sosem hordtál, vagy már nem 
fogsz és tegyék a barátaid is ugyanezt. Majd 
rakjátok őket egy nagy kupacba és válogassatok!  
 
Több ruhával térhettek haza, mint egy bevásárló-
körútról, ráadásul ingyen! 

 

 Kutyasétáltatás! 



Vidd el a kutyádat egy hatalmas sétára! Ha nincs 
kutyád, az sem baj, kérd „kölcsön” a szomszédét. 
Mind a szomszéd, mind a kutya nagyon nagyra 
fogja értékelni. 
 

 Kollázsos este! 
Gyűjtsd össze az összes régi magazinodat és 
tarts egy kollázsos estét! Úgy vágd össze a 
kollázsokat, hogy közben valakire gondolsz – a 
barátodra, anyukádra. Vagy csak legyél önző és 
csinálj egyet magadnak, mondjuk a 
szekrényedre! 

 

 Teniszezzetek! 
Teniszezzetek egy ingyenes pályán vagy egy 
parkban! Ha nincsenek ingyenes pályák a 
közeletekben, akkor játsszatok a felhajtótokon 
vagy egy üres játszótéren. 

 

 Építő verseny! 
Rendezzetek homokszobor építő versenyt. A 
lényeg, hogy az építés jó móka – és még jobb, 
ha versenyt rendeztek és nyerni próbáltok 
valamit! 

 

 Strandolás! 
Menjetek a strandra! Ha túl hideg van ahhoz, 
hogy úszni tudjatok, akkor csak sétáljatok a 
környéken. Ha tó- vagy folyópartról van szó, 
akkor még szebb lesz a parton végigsétálni. 
Gyűjtsetek szép köveket, esetleg kagylókat, vagy 
csak élvezzétek a látványt. 

 

 Bajnokság rendezése! 



Rendezettek egy saját bajnokságot, legyen szó 
bowlingról vagy Scrabbleről! Tegyétek 
izgalmasabbá azzal, hogy fogadtok arra, ki fog 
nyerni. Aki nyer, az választhatja ki a következő 
elfoglaltságot. 

 Süti készítés! 
Süssetek sütit azokból a hozzávalókból, amiket 
éppen találtok otthon!  

 

 Biciklitúra! 
Menjetek biciklitúrára! GÍ nem csak a barátaiddal 
töltheted az időt, de egy kis testmozgást is 
beiktathatsz a napodba. 

 

 Verseny! 
Menjetek csoportosan egy bevásárlóközpontba 
és alakítsatok csapatokat, majd kezdjetek 
versenyezni. 
 
A cél a legtöbb ingyenes termék összegyűjtése, 
természetesen lopás nélkül.  
 
Minden különböző termék (pl.: parfümminta, 
ételkóstoló, bevásárlószatyor) 1 pontot ér. 
Amelyik csapat a legtöbb pontot gyűjti, az nyer. 

 

 Lányok figyelem! 
Szedjétek elő az összes sminketeket, 
körömlakkotokat, hajápolási terméketeket és 
sminkeljétek ki egymást! 
 
A végeredményt tegyétek közzé 
a Facebookon és nézzétek meg, hogy ki mit 
gondol a teljesítményetekről. 

 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/3371/facebook-tanar


 Játékra fel! 
Játsszatok valamilyen stratégiai játékot, érdemes 
megdolgoztatni az agyatokat és biztosan jól 
fogtok szórakozni is. 

 

 Fotókészítés! 
Készítsetek fotókat séta közben! Miután 
elkészültek, elemezzétek az elkészült fotókat és 
hirdessetek győztest! 
 

 Videojátékokat elő! 
Hívj át pár barátot és játsszatok videójátékokat. 
Ha már unod a saját játékaidat, akkor hirdesd 
meg az eseményt Facebookon és hozza el 
mindenki a saját kedvencét, vagy esetleg 
cserélhettek is pár napra. 

 

 Gagyi filmek ingyen! 
Kölcsönözzetek ki egy pár idiótán hangzó filmet a 
könyvtárból – ha valóban rosszak, akkor sincs 
baj, hiszen végül is ingyen voltak. 

 

 Hegymászás! 
Mássz meg egy közeli hegyet, majd tarts 
szünetet, menj egy csendes helyre – használd a 
környéket inspirációként, írj egy verset, fess. 
 
A legjobb, ha ezt társasan csináljátok és ha 
végeztetek, véleményezitek egymás munkáit. 

 

 Iskolás játékok! 
Játsszatok valamilyen tipikus iskolás játékot, mint 
az ugróiskola, gumizás, üveggolyózás. Ha azt 
hiszed, hogy ezek csak kisiskolásokként 
szórakoztatóak, akkor nagyon tévedsz! 



 

 Kosarazzatok! 
Kosarazzatok a felhajtótokon, a parkban, az 
iskolátokban, vagy bárhol, ahol megfelelő a 
terep. 

 

 Pókerezés! 
Tartsatok pókeres estét, és használjatok M&M 
cukorkát zsetonokként. 

 

 Légy résen! 
Mindig nézd meg a városod honlapját, hogy 
tisztában légy az aktuális fesztiválokkal, 
eladásokkal, kiállításokkal az adott időszakban. 
Tágítsd a látókörödet és menj valahova, ahol 
még sosem voltál! 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


