
Jak nie zwariować w domu w czasie epidemii koronawirusa 

1.Miej zawsze plan dnia. Rytuały zawsze pomagają przetrwać trudne chwile. 

2.Realizuj uczenie zdalne w stałych godzinach-harmonogram (plan lekcji). 

3.Korzystaj z dodatkowych warsztatów, kursów, szkoleń on-line czyli webinariów. 

4.Rozwijaj swoje zainteresowania, pasje np. szkicowanie, projektowanie, malowanie, 

majsterkowanie, kręcenie filmików, śpiewanie itp. 

5.Naucz się czegoś nowego np. gra na instrumencie, nauka języka obcego, rób eksperymenty 

kulinarne i inne wg własnych pomysłów. 

6.Zdrowo się odżywiaj( pij dużo wody mineralnej, nie przesadzaj ze słodyczami). 

7.Zadbaj o swoją kondycję fizyczną-codziennie ćwicz w domu. 

8.Chodź na spacery z psem oczywiście zachowując odpowiedni dystans od innych. 

9.Biegaj sam wczesnym rankiem, by dotlenić mózg przed zaplanowaną nauką. 

10.Wybierz się na wycieczkę rowerową po lesie indywidualnie lub z rodziną z dala od popularnych 

szlaków zachowując bezpieczną odległość od innych rowerzystów. 

11.Słuchaj ulubionej muzyki i jeśli lubisz to tańcz. 

12.Umacniaj więzi rodzinne-prowadź długie rozmowy. 

13.Nie zaniedbuj swoich kontaktów telefonicznych z przyjaciółmi. 

14. „Wspólnie ‘‘ze znajomymi oglądaj filmy, spektakle, koncerty, mecze z wykorzystaniem 

komunikatorów internetowych. 

15.Utrzymuj kontakty z przyjaciółmi z całego świata za pomocą sieci internetowej. 

16.  Pamiętaj posprzątany dom to oczyszczony umysł otwarty na wiedzę i nowe pomysły. 

17.Zaaranżuj na nowo swój pokój (wyremontuj, pomaluj, zrób sobie samodzielnie własną dekorację). 

18.Uprawiaj, pielęgnuj ogród lub przesadzaj rośliny, rób kompozycje kwiatowe w domu. 

19.Przeglądaj zdjęcia i wykonaj artystyczne albumy,fotoksiążki. 

20.Podróżuj wirtualnie po Polsce i świecie. 

21.Odrób zaległości w czytaniu ulubionych książek. 

22.Szachy i gry planszowe z rodziną urozmaicą wieczory spędzone w domu. 

23.Staraj się nie oglądać wiadomości dłużej niż 15 minut dziennie. 

24.Zadbaj o dobry sen. 



25.Pamiętaj  używanie alkoholu i innych substancji nie rozwiązuje problemów tylko je powiększa. 

26.Wolontariat-pomoc starszym ludziom w robieniu zakupów przy zastosowaniu odpowiednich 

środków ostrożności lub też włączenie się w akcję szycia maseczek. 

27.Należy uczyć się cierpliwości i optymizmu w oczekiwaniu na lepsze jutro. 

PODZIELCIE SIĘ SWOIMI SPOSOBAMI RADZENIA SOBIE W ZWIĄZKU Z POZOSTAWANIEM W DOMU 
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