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WSTĘP 

W dobie pandemii koronowirusa stajemy przed nowymi, wcześniej 

nieznanymi wyzwaniami. Cały świat mierzy się ze skutkami, jaka ta 

pandemia przyniesie i już przynosi. Jest to kryzys ekonomiczny, 

konieczność izolacji, zamknięcie granic, ograniczenia w poruszaniu 

się, problemy służby zdrowia, prace nad lekarstwem i szczepionką 

i wiele innych. 

To wszystko musi być rozwiązywane w skali globalnej (cały świat), 

w skali każdego państwa, województwa, gminy i miasta, ale także 

w wymiarze pojedynczej rodziny, która tak naprawdę w dużej 

części zdana jest tylko na siebie. 

Rozwiązania „globalne” często nie dotyczą nas bezpośrednio, a 

przynajmniej nie w tej chwili np. prace nad szczepionką, chociaż 

bardzo potrzebne, przez ponad rok nie będą miały wpływu 

na nasze życie rodzinne. Z tym musimy sobie radzić sami. 

O tym jest ten poradnik – jak sobie radzić „domowymi sposobami” 

z kryzysem. Przede wszystkim, że obecna sytuacja to nie tylko 

problemy, ale szansa po prostu na inne, lepsze życie. Jak 

zorganizować sobie mieszkanie, aby było w nim miejsce na pracę, 

naukę, odpoczynek i żeby nadal to było nasze miejsce do życia. 

Książka przedstawia także jak zorganizować sobie i naszym bliskim 

czas z podziałem na dzieci do lat 7, od 7 do 15 lat, a także 

dorastającą młodzież. Ebook zawiera także metody radzenia sobie 
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ze stresem, sposoby dobrego odżywiania i spędzania wolnego 

czasu. 

Zapraszamy do lektury, bo: 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość 

wymyśliła” 

Wisława Szymborska 

 

 

 

Pozdrawiamy 

Zespół iTeksty.pl 
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CZY KORONAWIRUS TO TYLKO KŁOPOTY? 

Pandemia koronawirusa dotknęła wszystkich ludzi na świecie. 

Niektórych bezpośrednio, jednak dużą większość w pośredni 

sposób. Sytuacja zmusiła nas do zamrożenia światowej gospodarki 

i pozostania w domach. W dużej mierze utrudniła funkcjonowanie 

w sposób, w jaki robiliśmy to dotychczas. Obecny stan rzeczy 

wydaje się tragedią, która odciśnie na naszym świecie dotkliwe 

piętno. Jednak czy naprawdę nie da się odnaleźć w tym wszystkim 

pozytywów? Warto zastanowić się nad tym. 

Zagrożenia związane z pandemią koronawirusa 

Pandemia jako taka kojarzy się negatywnie. Trudno się dziwić – jest 

problemem na skalę światową, który wywrócił życie wielu osób do 
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góry nogami. Na początek warto przyjrzeć się zagrożeniom, które 

niesie ze sobą ta sytuacja. 

Kryzys gospodarczy 

O nim w mediach jest chyba najgłośniej. Zamrożenie środków 

produkcji w Chinach i dostaw z tego kraju jest bardzo silnym ciosem 

dla gospodarki światowej. Właśnie z Chin i innych krajów w Azji 

Południowo-Wschodniej sprowadzane są takie produkty jak 

zaawansowana elektronika czy odzież. Dlatego przedsiębiorstwa 

korzystające w dużej mierze z czynników produkcji z tamtego 

rejonu będą musiały sobie inaczej poradzić. W związku z tym 

można spodziewać się w najbliższym czasie znacznego 

spowolnienia gospodarki globalnej. 

W Polsce najbardziej ucierpiały branże eventowa oraz turystyczna. 

Dodatkowo zostały pozamykane galerie handlowe, co wiąże się ze 

znacznym ograniczeniem sektora sprzedaży detalicznej. A to 

prowadzi do znacznie mniejszych wpływów z podatków 

w krajowym budżecie. Można spodziewać się znacznego 

spowolnienia krajowej gospodarki, istnieje nawet ryzyko recesji. 

Wielu ludzi straciło pracę. W związku z tym znaczna część 

społeczeństwa aktualnie nie ma źródła utrzymania. Trudno także 

stwierdzić, czy wszystkim uda się je znaleźć po tym, kiedy zakończy 

się pandemia. Przewiduje się, że może nastąpić fala bankructw 

części przedsiębiorstw. 
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Zdrowie psychiczne i kontakty społeczne 

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, zarządzono 

kwarantannę. To w dużej mierze ograniczyło możliwości poruszania 

się oraz kontaktów międzyludzkich. Większość czasu spędzamy 

siedząc w domach. Jesteśmy odizolowani i ewentualnie mamy 

kontakt z najbliższymi. 

Izolacja i długotrwałe obciążenie stresem związanym z pandemią 

mają duży wpływ na zdrowie psychiczne. Może pojawić się lęk czy 

niepokój. To szczególnie trudne dla osób z zaburzeniami lękowymi. 

Nietrudno też o nerwowość oraz drażliwość. Istnieje duże ryzyko 

konfliktów między domownikami. Tak długie przebywanie ze sobą 

nie jest codziennością dla wielu Polaków – większość czasu 

przebywając w szkole czy w pracy na kontakt z najbliższymi 

pozostaje mała część dnia. W obecnej sytuacji w domu przebywa 

się niemal cały czas. A niektóre zachowania domowników mogą 

w końcu nas zirytować. Może to skończyć się ochłodzeniem relacji 

w rodzinie. 

Szanse, które niesie ze sobą koronawirus 

Choć wizja świata „po koronawirusie” rysuje się w ciemnych 

barwach, to wcale nie musi być aż tak źle. Nawet w najgorszej 

sytuacji można znaleźć kwestie, które mogą okazać się zgoła 

pozytywne. Warto się na nich skupić – one mogą pomóc nam 

przeżyć tę sytuację bez wyrywania sobie włosów z głowy. 
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Rozwój technologii zdalnego kontaktu 

Sytuacja zmusiła wiele osób do wykonywania swoich obowiązków 

z domu. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy naukę. 

Zebrania zespołu, wykłady czy szkolne lekcje muszą się odbyć. 

W związku z tym wszyscy szukają sposobu, jak najlepiej to robić. 

Oczywiście od dawna istnieją aplikacje i narzędzia służące do 

zdalnej komunikacji oraz zarządzania. Jednak czy będą 

odpowiadać wszystkim? 

Skoro pojawił się popyt, pojawi się także podaż. Można liczyć 

na rozwój technologii, dzięki którym praca oraz komunikacja 

zdalna będą o wiele prostsza i wygodniejsza. Wszystko po to, aby 

korzystanie z tego rodzaju narzędzi dawało takie same możliwości 

jak siedzenie przy biurku obok. Na pewno można liczyć na rozwój 

narzędzi do: 

• konferencji wideo – używanych do zebrań czy lekcji, 

• zarządzania projektami – dzięki którym kontrola i organizacja 

przebiegu prac będzie dużo prostsza, 

• wspólnej pracy – aby dokonywane zmiany w dokumencie 

były widoczne i można było reagować na nie na bieżąco. 

Rozwój tego rodzaju technologii może prowadzić do wielu innych, 

często pozytywnych konsekwencji. 
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Rozwój gospodarki 

Wyżej wspomniany został kryzys gospodarczy. I nie da się ukryć, że 

on już nastąpił. Jednak gospodarka nie cierpi luk – jeśli ta się pojawi, 

zostanie jak najszybciej zapełniona. W związku z tym nawet jeśli 

część firm upadnie, na ich miejsce pojawią się inne. 

Można spodziewać się także powstania branż, które przed 

pandemią nie istniały. Będzie to związane z wyzwaniami, które 

pandemia postawiła przed ludźmi. Ktoś będzie musiał na nie 

odpowiedzieć. Wraz z tym mogą pojawić się nowe miejsca pracy 

czy nowe zawody. Niektórzy z pewnością będą musieli się 

przebranżowić, aby znaleźć źródło utrzymania. Jednak o wiele 

lepiej postrzegać to jako szansę. 

Zmiana kultury pracy 

Wielu pracowników biurowych aktualnie pracuje z domu. To 

idealna okazja, aby pracodawcy zorientowali się, że wcale nie 

trzeba ich tak bardzo planować. Przed pojawieniem się 

koronawirusa wielu szefów stroniło od pozwalania swoim 

podwładnym na pracę zdalną. Tłumaczyli to lękiem o rozluźnienie 

i utracenie koncentracji podczas pracy. Aktualnie mają wybór: 

albo zlecić pracę zdalną, albo nie zlecać pracy w ogóle. Wybór 

okazał się oczywisty. 

Możliwe, że nauczeni doświadczeniem pracodawcy będą bardziej 

przyjaźnie nastawieni do pracy zdalnej. Dzięki temu współpraca ze 
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zdolnymi osobami z całej Polski, a nawet świata, może stać się 

bardzo popularna. 

Wizyta u lekarza bez wychodzenia z domu – czyli krótsze 

kolejki 

Telemedycyna w Polsce rozwija się już od dłuższego czasu. Polega 

na możliwości odbycia porady medycznej – nazywanej teleporadą 

– przez telefon. W jej ramach lekarz przeprowadza wywiad 

medyczny, na którego podstawie stawia diagnozę oraz wypisuje 

skierowania na badania czy recepty na leki. Aktualna sytuacja 

może pomóc rozpowszechnić taką formę odbywania wizyt 

lekarskich. 

Oczywiście osobista wizyta niesie ze sobą kilka zalet, takich jak 

możliwość przeprowadzenia badania fizykalnego czy możliwość 

dostrzeżenia szczegółów. Takie kwestie podczas rozmowy przez 

telefon czy wideoczat mogłyby zostać niezauważone. Jednak 

z takiej formy porady medycznej można korzystać jako wstępnej 

konsultacji z lekarzem. Dzięki temu na osobistą wizytę można 

przybyć z kompletem potrzebnych badań, które mogą 

zdecydowanie przyspieszyć proces stawiania diagnozy. W ten 

sposób kolejki do specjalistów mogą stać się dużo krótsze, czego 

w Polsce bardzo potrzeba. 
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Nowa komunikacja, nowe kontakty 

Skoro nie można wychodzić, trzeba znaleźć inny sposób na kontakt 

międzyludzki. Internet oferuje pod tym względem wiele rozwiązań. 

Można poznawać nowych ludzi, ale równie dobrze można 

kontaktować się w ten sposób z rodziną czy znajomymi. 

Wiele osób poszukujących kontaktu z ludźmi odnawia i utwardza 

wcześniej nawiązane więzi. Inni poszukują ludzi, którzy podzielają 

ich zainteresowania czy spojrzenia na świat. W ten sposób mamy 

okazję poznać wiele ciekawych postaci, które mogą pozostać 

w naszym życiu nawet po zakończeniu się pandemii. 

Możliwość wyciszenia się 

Izolacja i brak kontaktów międzyludzkich może być szkodliwe. 

Wyżej już o tym wspomniano. Jednak taki stan jest trudny w dużej 

mierze z powodu przebodźcowania. W obecnym świecie duża 

część społeczności żyje w biegu. Mnóstwo dzieje się w pracy, 

mnóstwo wśród znajomych, mnóstwo w domu. Wszędzie trzeba 

nadążyć. Do tego dochodzą jeszcze telewizja, Internet i inne 

media, które bombardują nas coraz większą liczbą informacji. 

Przymus pozostania w domach może być idealną okazją do 

zwolnienia i wyciszenia się. Ograniczenie bodźców przyjmowanych 

każdego dnia może okazać się zbawienne dla naszej psychiki. 

Zamiast tego można skupić się na dawno niepraktykowanym 

hobby lub poszukiwaniu zupełnie nowych zainteresowań. 
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Własny rozwój 

Wszyscy wiedzą, jak uciążliwe bywają dojazdy do pracy. 

W przypadku wielu osób mogą zajmować łącznie nawet kilka 

godzin dziennie. Przechodząc na pracę zdalną, można 

zaoszczędzić ten czas i wykorzystać go w inny sposób. 

Dobrym pomysłem jest odbycie szkoleń online czy zapoznawanie 

się z materiałami, które pomogą rozwinąć się jako człowiek i jako 

pracownik. Rozwijanie swoich kompetencji jest bardzo ważne przy 

obecnym stanie gospodarki. Warto nie spoczywać na laurach, a 

wykorzystać uzyskaną szansę. 

Czy koronawirus to tylko kłopoty? 

Okazuje się, że nie tylko. To trudna sytuacja, która stawia nas przed 

zupełnie nowymi, nieznanymi dotąd wyzwaniami. Jednak wraz 

z nowymi wyzwaniami pojawiają się nowe rozwiązania, które mogą 

uczynić świat wygodniejszym, prostszym czy po prostu lepszym. 

Warto mieć to na uwadze, jeśli pracuje się zdalnie czy po prostu 

przebywa w izolacji. Pandemia koronawirusa to nie jest koniec 

świata, choć ta na pewno go znacznie zmieni. Należy być 

przygotowanym na nowy porządek rzeczywistości i jak najszybciej 

się do niego dostosować. Dzięki temu będziemy pewni, że czas 

pandemii wykorzystaliśmy tak, jak powinniśmy – rozwijając siebie, 

więzi międzyludzkich i uczestnicząc w tworzeniu nowej 

normalności. 
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JAK PRZYSTOSOWAĆ SWOJE MIESZKANIE DO 

PRACY ZDALNEJ 

Koronawirus zmienił nasze życie i rzeczywistość, do jakiej 

przywykliśmy. Wielu z nas od dłuższego czasu pracuje w domu. 

Połowa z nas jest bardzo zadowolona z takiego trybu pracy. Home 

office oczywiście posiada też minusy, ale jest to kwestia sporna. 

Biurko zamiast biura 

Praca zdalna była kiedyś jedynie marzeniem wielu pracowników 

korporacji, dziś dla większości jest na wyciągnięcie ręki. Minusem 

home office są rozpraszacze znajdujące się w naszym domu. Pracę 

zdalną wyobrażaliśmy sobie jako idealny sposób na pracę 
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w domowym zaciszu. Rzeczywistość bywa czasem mniej kolorowa, 

ponieważ miejsce do pracy często musimy dzielić z innymi 

domownikami. 

Jak więc przystosować biurko i stworzyć z niego nasze małe biuro? 

Najlepszym sposobem jest ustawienie biurka w taki sposób, aby 

monitor po prostu nas zasłaniał, dzięki czemu stanie się on murem 

oddzielającym nas od pozostałej części mieszkania. Wydziel 

miejsce służbowe, tak aby dało Ci, jak największy komfort pracy. 

Da nam to spokój i pozwoli bardziej skoncentrować się na pracy. 

Bardzo ważne jest również oświetlenie. Każde dobrze 

zorganizowane domowe biuro powinno być doświetlane 

żyrandolem i dodatkowo światłem punktowym, na przykład małą 

lampką. Jeśli jedynym źródłem światła stanie się monitor, może się 

to źle skończyć dla naszego wzroku, który z pewnością się pogorszy. 

Biurko powinno być przede wszystkim uprzątnięte, aby znajdowało 

się na nim jak najwięcej miejsca. Zagracone biurko nie tylko 

rozprasza, ale uniemożliwia swobodne pisanie i poruszanie się 

myszką. Na blacie nie może zabraknąć miejsca na telefon 

komórkowy czy teczki z ważnymi dokumentami. 

Jeśli nie posiadamy biurka, wystarczy zwykły stół. Ważne jest by miał 

odpowiednią wysokość, tak aby korzystanie z niego było, jak 

najbardziej przyjemne. Zwykle nie ma z tym problemu, ponieważ 

stół ma zbliżoną lub taką samą wysokość jak biurko. 
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Pomysły na home office 

Podczas przystosowywania mieszkania do pracy zdalnej 

najważniejsza jest funkcjonalność. Przejdź się po mieszkaniu 

i dokładnie je obejrzyj, a pomysł na wydzielenie biura może przyjść 

niespodziewanie. Ważne jest by strefa biurowa była wyraźnie 

zaznaczona. Bez względu na to, jaki zawód wykonujesz, dobrze 

poukładane narzędzia sprawią, że zaoszczędzisz sobie stresu 

i nerwów. Dobrym rozwiązaniem będą równego typu organizery, 

pudełka i segregatory. Zorganizuj dobre i wygodne siedzenie. 

Na pewno nie sprawdzą żadne taborety czy pufy. Fotel musi mieć 

oparcie i najlepiej regulację wysokości, to bardzo ważne dla 

zdrowia naszych pleców. Często pracodawcy dają możliwość 

wypożyczenia go z pracy. 

Domowe biuro najczęściej powstaje w salonie lub sypialni, która 

w ciągu dnia pozostaje praktycznie cały czas pusta. Biuro można 

też urządzić w kuchni. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie 

bardzo małych mieszkaniach z ograniczonym miejscem. Należy 

jedynie pamiętać, aby nie rozkładać się blisko mikrofalówki i innych 

tego typu sprzętów. Aranżacja mieszkania powinna być zgodna 

z naszym gustem. Nie trzeba od razu robić dużego remontu, 

wystarczy kilka trików, by praca w domu była przyjemniejsza. Strefa 

biurowa powinna być uzależniona od rozmiarów i kształtu 

pomieszczenia. Jeśli to możliwe, to najlepiej stworzyć ją jak najbliżej 

okna. Dobrze jest, gdy światło jest jasne, ponieważ sprzyja to 

skupieniu i większej koncentracji. 
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Chcesz zmniejszyć stres? Postaw zieleń i dekoracje związane 

z naturą. Jeśli masz w mieszkaniu wiele ozdób, dekoracji 

i gadżetów, lepiej usuń je z pola widzenia, ponieważ utrudnią Ci 

skupienie się na ważniejszych sprawach związanych z pracą. Jeśli 

dysponujemy większą ilością miejsca, możemy postawić obok 

większą lampę lub fotel, które sprawią, że zrobi się przytulniej. 

Pamiętaj, że każde nawet najmniejsze mieszkanie można 

przekształcić w produktywne miejsce do pracy. Wystarczy 

odrobina kreatywności i dobrego zagospodarowania miejsca. 

Zapomnij o pracy w łóżku czy przed telewizorem. Praca nie może 

przenikać do życia codziennego i trzeba rozdzielić te dwie strefy. 

Mieszkanie to najlepsze miejsce do pracy 

Spora część ludzi bez mrugnięcia okiem wybierze mieszkanie jako 

idealne miejsce do pracy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że 

najlepiej pracuje nam się w miejscach, gdzie czujemy się 

swobodnie i komfortowo. Pracując w domu, nie zapominaj 

o przerwie, masz ją w pracy i teraz też Ci się ona należy. Zrób sobie 

spacer po mieszkaniu, wyjdź na balkon, wypij kawę i rozprostuj 

kości. Jeśli masz możliwość, możesz również pracować 

na powietrzu, na przykład na tarasie. Świeże powietrze 

z pewnością pozwoli Ci lepiej się koncentrować i nie tracić 

motywacji do działania. Jeśli nie masz balkonu- postaw blisko 

stanowiska pracy donice z kwiatami, które oczyszczają powietrze. 

Po pracy nie zapomnij się odłączyć. To, że pracujesz w trybie home 

office nie oznacza, że masz być w pracy cały dzień. Obecna 
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sytuacja jest niezwykle trudna, a praca w domu bywa dużym 

wyzwaniem. Jest to wielki test dla pracowników, jak i dla 

pracodawców, dlatego nie zapominajmy, że praca w domu to 

nadal prawdziwa i odpowiedzialna praca. 
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JAK ZORGANIZOWAĆ CZAS SOBIE I SWOIM 

BLISKIM? 

Zatrzymanie w domu na dłuższą metę może być dla niektórych 

osób traumą, szczególnie jeśli ich wcześniejsze życie było zgoła 

inne. Trudno jest oczekiwać, że codzienne obcowanie 

z domownikami będzie dla wszystkich proste i przyjemne, skoro 

wcześniej czas był wypełniony przez pracę, szkołę i spotkania 

towarzyskie odbywające się poza domem. We wcześniejszym 

funkcjonowaniu wspólne chwile można było wartościować 

i spędzać w przyjemny sposób tak, aby wszyscy byli zadowoleni – 

teraz nie mamy w gruncie rzeczy wyjścia, więc co zrobić, aby ten 

czas udało się uratować i sprawić, by był budujący, a nie 

wyczerpujący dla wszystkich? Jak dobrze zorganizować życie i czas 

podczas epidemii? 
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Uświadomienie o faktycznym stanie sytuacji 

Duża część nastolatków znajduje się w okresie buntu, który znacznie 

utrudnia komunikację z nimi. Dorastającej młodzieży może być 

trudno zrozumieć, że zagrożenie spowodowane koronawirusem jest 

realne i pozostawanie w domu nie jest dobrowolną opcją, a 

koniecznością z niego wynikającą. Oczywiście nie należy wrzucać 

wszystkich nastolatków do jednego worka – niektórzy z nich nie 

potrzebują być przekonywani o powadze sytuacji, ale warto 

wspomnieć swojemu dziecku, że to wszystko jest działaniem 

w konkretnym celu – abyśmy mogli szybko wrócić do normalności 

i żyć przynajmniej w części tak, jak kiedyś. Uświadomienie dziecka 

o faktycznej sytuacji na świecie i swobodna rozmowa na ten temat 

powinny być dziś naturalne, ponieważ temat ten dotyczy 

wszystkich i dla nikogo nie powinien być obcy. To nasze izolowanie 

się ma głębszy sens i warto, mimo osobistych tragedii i dużej ilości 

przerażających sytuacji, odnaleźć w tym dobre strony, aby móc 

czerpać z innego stylu życia. Ten styl przyszedł do nas nagle 

i nieoczekiwanie, ale trwa już jakiś czas i zapewne szybko się nie 

skończy, a więc dostosowanie się do niego będzie 

najodpowiedniejszym zachowaniem dla wszystkich. 

Lekcje online 

Przez epidemię, jak każdy wie, zostały zamknięte szkoły, jednak 

nauczanie pozostało. Bardzo szybkie przejście na przekazywanie 

wiedzy online nie wszystkim udało się odpowiednio zorganizować, 
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jednakże to nie problemy techniczne są tu najistotniejsze. Jeżeli 

w domu jest odpowiednia liczba komputerów w stosunku do ilości 

dzieci, to należy czas i miejsce dla takich zajęć zorganizować 

priorytetowo, gdyż nauka w domu jest trudna sama w sobie i nie 

warto jej w żaden sposób komplikować. Bardzo łatwo jest dziś 

utracić koncentrację i skupić się na swoim smartfonie, stronach 

internetowych lub na czytaniu – i dzieciaki robią to w taki sposób, 

że nauczyciel nie będzie się w stanie w tym zorientować. Jeśli więc 

chcemy naszemu dziecku pomóc, jednocześnie ukazując mu 

istotność takiego nauczania, warto porozmawiać z nim o tym, 

czego podczas takich lekcji potrzebuje. 

Może to być osobny pokój lub kącik dobrze do tego przygotowany, 

cisza, odcięcie dostępu do stron internetowych niezwiązanych 

z nauczaniem i odłożenie smartfona w miejsce, które będzie dla 

nastolatka w tym czasie niedostępne. Jeśli uda nam się 

zorganizować dziecku czas tych lekcji w sposób wygodny 

i konkretny, to wszyscy na tym skorzystają. W tym czasie nie wolno 

dziecku przeszkadzać, ale warto pomóc, jeśli takiej pomocy 

oczekuje i chce, żebyśmy przy nim lub przy niej byli. 

Zasady panujące w domu 

W każdym domu panują zasady, które są 

przestrzegane przez domowników bardziej lub mniej. Jeśli jednak 

pozostajemy w sytuacji, w której wszyscy jesteśmy na siebie skazani, 

a nastolatkowie wcale nie przyjmują tego za dobrą kartę, warto 

przypomnieć o zasadach i wartości ich stosowania. Bez względu 
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na to, czy wprowadzimy zasadę korzystania ze smartfona 

w określonych godzinach, czy też zakaz gry na komputerze po 

określonej godzinie – zasady mają dotyczyć wszystkich, a nie tylko 

dzieci. Bardzo ważne jest bowiem dawanie przykładu i to jest 

istotne w każdym wieku i w każdej relacji. Jeśli więc postanowiliśmy, 

że z telefonów nie korzystamy podczas posiłków, do których 

zasiadamy razem, to wszyscy muszą je odłożyć, nie tylko dzieci. 

To samo tyczy się godzin pracy. Niektórzy z nas pracują zdalnie, 

podczas gdy nasze dzieci korzystają z lekcji online. Jeśli ktoś 

potrzebuje skupienia i ciszy – szanujmy to i nie przeszkadzajmy mu 

czy jej drobnostkami, o których można porozmawiać później. 

Istotne jest przede wszystkim to, aby traktować siebie i swoje 

potrzeby na równi z potrzebami innych. Wszyscy bowiem 

potrzebujemy, aby respektować naszą przestrzeń i czas, jaki 

potrzebujemy spędzić w indywidualnie wybrany sposób. 

Rutyna może być ratunkiem! 

W normalnej sytuacji wiele osób było w stanie powiedzieć, że 

rutyna jest mordercą szczęśliwego życia. Być może jest tak 

w momencie, w którym mamy możliwość normalnego 

funkcjonowania, jednak nie teraz. W dobie pandemii rutyna może 

być naszym ratunkiem, gdyż dzięki niej łatwiej jest przetrwać 

długotrwałe przebywanie w domu. Oczywiście warto mieć 

weekend czy inny dzień tygodnia na leniuchowanie, czy też 

spędzanie czasu bez planu, jednakże to ten plan właśnie będzie 

w stanie postawić na nogi w tygodniu, w którym pozostajemy 
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z nastolatkami sam na sam w domu, na przykład pracując zdalnie. 

Jeśli więc jesteśmy w domu razem, warto w ciągu dnia wykonywać 

codziennie kilka kluczowych punktów, które pozwolą 

na ogarnięcie rzeczywistości w najlepszy możliwy sposób. Do takich 

podpunktów należeć mogą: 

• wstawanie o określonej porze, 

• wspólne śniadanie, 

• nauczanie online/praca zdalna 

• drugie śniadanie, 

• wspólny obiad, 

• chwile dla siebie, 

• kolacja, 

• określone plany na wieczór, które mogą uwzględniać zakupy 

online do domu, wspólne oglądanie filmów lub inne, również 

zaplanowane, chwile. 

Być może trudne będzie wdrożenie wszystkich planów od samego 

początku, a dziecko może się buntować przeciw określonym 

godzinom konkretnych czynności, jednakże z czasem je doceni. 

Ciągłe funkcjonowanie bez planu może być dla wszystkich mocno 

destrukcyjne, szczególnie jeśli w domu przebywają zarówno 

nastolatkowie, jak i dorośli. 

Wieczory w pełnym domu 

Dorastająca młodzież nie zawsze będzie chętna do spędzania 

wieczoru ze swoimi rodzicami, szczególnie że jest na nich skazana 
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w dużej mierze przez większość dnia. Dlatego też nie warto 

naciskać na taki czas, chociaż przydałby się on, na przykład raz 

w tygodniu. Młodzież jest kreatywna i jeśli będzie miała połączenie 

z internetem, to nawet spotkania towarzyskie odżyją – w innej 

formie niż dotychczas, ale jednak! Jeśli więc damy dzieciom wolną 

rękę i pozwolimy spędzać czas wolny według tego, czego chcą 

i potrzebują – oczywiście w granicach rozsądku i przy niewielkiej 

kontroli – to będą nam one wdzięczne, nawet jeśli tego w żaden 

sposób nie okażą. Tak swoboda po całym dniu z rodziną jest bardzo 

potrzebna i powinien to uczucie znać każdy dorosły – 

przechodziliśmy przecież kiedyś przez to samo. Poza wszystkim – jeśli 

dziecko ma wieczór dla siebie, to my przecież też! 

Przychodzą jednak takie chwile i dni, kiedy dziecko garnie się do 

wspólnego czasu z rodziną i warto te chwile wykorzystać jak 

najlepiej. Wspólne gry planszowe są dziś tak wyjątkowe, że 

skorzystanie z ich dobrodziejstw może sprawić 

nam niemałą satysfakcję. Dobra rywalizacja podczas takiej 

rozgrywki zacieśnia relacje i sprawia, że patrzymy na domowników 

inaczej. Warto eksperymentować i wybierać gry, które sprawia 

frajdę wszystkim. Kilka godzin nad planszą i kartami może być 

zdecydowanie korzystniejszych dla wszystkich niż samotne 

spędzanie czasu przed komputerem podczas równie samotnych 

rozgrywek, nawet jeśli online. 

Jeśli nie należymy jednak do tych rodzin, które lubią spędzanie 

czasu nad grami planszowymi, to warto postawić na wspólne 

domowe kino. W tym czasie domowej kwarantanny możemy 
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nadrobić wiele interesujących pozycji filmowych lub poznać gusta 

naszych dorastających dzieci. To czas, kiedy możemy zrobić wielką 

miskę popcornu, otworzyć niezdrowe chipsy, nalać sobie coli lub 

lemoniady i beztrosko spędzić czas na leżeniu na kanapie pod 

wspólnym kocem. Tego rodzaju aktywności rodzinne doskonale 

nastrajają do rozmów, które podejmowane w normalnej 

rzeczywistości mogły być trudne. Teraz, jednak kiedy wszyscy 

zmuszeni jesteśmy do tego samego i to nie od nas izolacja zależy, 

patrzymy na wszystko inaczej i łatwiej jest nam szukać pomocy u 

kogoś, u kogo na co dzień wcale moglibyśmy nie szukać. ‘ 

Relacje z dziećmi 

Nie dla wszystkich czas pandemii jest szokiem i czasem 

traumatycznym. Niektóre rodziny są w stanie dogadywać się 

na świetnej stopie i korzystać z tego czasu garściami. Jeśli nagle 

wszyscy musimy pozostać w domu i spędzić ten czas razem, to 

potraktujmy to, jak rodzaj domowego urlopu, podczas którego 

zregenerujemy nasze siły, zaopatrzymy naszego nastolatka 

w dawkę życiowych mądrości i zapewnimy mu dobrze 

zorganizowany, wartościowy czas spędzony na nauce, 

rozmowach, budującej rutynie i równie wartościowych zasadach. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby domowy plan zaplanować 

wspólnie. Nie trzeba sobie wyznaczać czasu co do minuty 

i spędzać go idealnie z planem, ale jednak te punkty powinny być 

podstawą do organizacji dnia, która będzie zwyczajnie, 

zdecydowanie prostsza niż w przypadku braku takiego planu. 
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Nie zawsze bowiem kurczowe trzymanie planu jest ważne. Jeśli 

przyszedł weekend – odpuśćmy. Posiedźmy w pidżamach, zjedzmy 

śniadanie w łóżkach, oglądajmy filmy cały dzień i zamówmy pizzę, 

zamiast zdrowego obiadu. Taki reset jest potrzebny wszystkim, a jeśli 

nasi nastolatkowie zobaczą, że umiemy to robić i robienie tego 

wspólnie jest frajdą, szybko poczują się w domu tak, jak powinni – 

wyluzowani, potrzebni, zrelaksowani i pożyteczni. Ktoś przecież musi 

posprzątać po pizzy i ogarnąć dom po luźnym, beztroskim 

weekendzie pełnym zabawy. 
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PRZYDATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI DO LAT 7 

Izolacja w czasach pandemii to nie wakacje. Niestety dzieci 

większość swojego czasu, muszą spędzać w domach. W dzisiejszym 

świecie nie ma z tym większych problemów, przecież są tablety, 

Internet i kablówka. No tak, ale może warto inaczej wykorzystać ten 

trudny okres, by stał się bardziej wartościowy. 

Dzieci w czasach koronawirusa 

Kwarantanna z kilkulatkiem to z pewnością spore wyzwanie. 

Z drugiej strony to dobry moment, aby bardziej się zintegrować. Dla 
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dziecka jest to stresująca sytuacja, ponieważ nie do końca rozumie, 

dlaczego nie może spotykać się z kolegami i koleżankami 

w przedszkolu czy szkole. Warto porozmawiać z dziećmi 

o koronawirusie, aby choć trochę zrozumiały obecną sytuację. 

Wytłumaczmy dzieciom, dlaczego nie mogą spotykać się 

z kolegami, dziadkami czy pójść pobiegać na plac zabaw. Niech 

dziecko wie, że to groźny wirus, który dla niego nie będzie 

niebezpieczny, ale może się nim zarazić babcia, dziadek albo 

któryś z rodziców. Nie straszmy dzieci, ale sprawmy, aby były 

świadome zagrożenia i same starały się ograniczać 

rozprzestrzenianie wirusa. Nie zapomnijmy o uświadomieniu dzieci, 

jak ważna jest higiena i mycie rąk. Nie przypominajmy im tego 

na każdym kroku, gdyż może to okazać się stresujące. Spróbujmy 

wypracować u nich nawyk, który będą wykonywać odruchowo. 

Początkowo dzieci mają problem z organizacją dnia, gdyż 

przyzwyczajone są do struktur panujących w szkole i przedszkolu. 

Dobrze jest tak zorganizować dzieciom dzień, aby miał on jakiś stały 

porządek. To nie musi być nić skomplikowanego i rozbudowanego, 

wystarczy ustalić godziny pobudki, mycia zębów, posiłków, zabawy 

i nauki. Możemy stworzyć wspólnie plan zajęć i powiesić go 

w widocznym miejscu. Jeśli pracujemy zdalnie w domu, to nasza 

sytuacja jest trochę lepsza, gdyż możemy ustalić orientacyjne ramy 

naszej pracy, które będą jasne dla dzieci. Natomiast jeśli musimy 

wychodzić do pracy, dobrze jest ustalić czas przeznaczony tylko 

na wspólną zabawę i naukę. Dziecko musi wiedzieć, kiedy 
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siedzenie przed komputerem to nie jest tylko zabijanie nudy a 

praca i obowiązki. 

Starajmy się wykorzystać ten czas na robienie rzeczy, na które 

wcześniej nie mieliśmy czasu. Jeśli dziecko tęskni za dziadkami, 

rodziną i znajomymi, możemy do nich zadzwonić lub porozmawiać 

przez Internet. To może być też fajną alternatywą dla dziennego 

sprawozdania, które będzie dla dziecka pewnego rodzaju 

motywacją. Chyba każde dziecko lubi się chwalić dziadkom 

i najbliższym swoimi osiągnięciami i tym, czego się nauczyło. 

Zostań w domu i baw się z dzieckiem 

Najlepszym sposobem na naukę jest zabawa. To właśnie w taki 

sposób dzieci chętniej uczą się nowych rzeczy, ponieważ sprawia 

im to więcej radości niż siedzenie przy biurku i wykonywanie 

sztywnych poleceń. 

Od czego najlepiej zacząć dzień? Oczywiście od gimnastyki. 

Wystarczy 15 minut dziennie, aby naładować baterie. Wiele ludzi 

nie zwraca na to uwagi i często pomija, ale to bardzo ważne nie 

tylko dla dzieci. Podczas kwarantanny nasz ruch jest mocno 

ograniczony, co może mieć przykre konsekwencje w przyszłości. 

Jeśli nie przepadacie szczególnie za ćwiczeniami, to po prostu 

włączcie ulubioną muzykę i tańczcie, skaczcie, róbcie różne 

wygibasy. Dzieci będą zachwycone i wy rozprostujecie trochę 

kości. Ubaw gwarantowany. 

Dziecko powinno mieć zapewnione wyzwania, dzięki którym 

będzie chciała poświęcać czas na zdobywanie wiedzy. 
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Kwarantannę można wykorzystać na nauczenie dzieci z radzeniem 

sobie w różnych sytuacjach. Z pewnością dzięki takim 

umiejętnością przyswajanym od najmłodszych lat, dziecko poradzi 

sobie w każdej sytuacji. Jeśli chcemy zainteresować dziecko, 

możemy zorganizować teatrzyk, który będzie polegał 

na odgrywaniu poszczególnych ról. Rodzic wcieli się w dowolną 

rolę, na przykład w nauczyciela, lekarza, sprzedawcy czy szefa. 

Przygotuj ciekawe materiały związane z odgrywaną rolą, bo to 

jeszcze bardziej pobudzi malucha do działania. Przy okazji możesz 

przekazać mu sporo ciekawych informacji z konkretnej dziedziny. 

Wyznaczaj dziecku nowe cele. Oczywiście nie możemy wymagać 

od dziecka do lat 7 wykonywania poważnych czynności, ale celem 

może być samodzielnie ubieranie czy sprzątanie pokoju. Za każde 

prawidłowo wykonane zadanie dobrze jest przewidzieć jakąś 

nagrodę. Ważne jest, by być konsekwentnym i nie wymyślajcie zbyt 

trudnych zabaw. Dziecko ma czerpać radość z nauki, a nie 

zniechęcać się na starcie. Od początku dziecko musi czuć 

w rodzicu autorytet. Takie zdobywanie wiedzy bardzo mocno 

rozwija u dzieci umiejętności takie jak samodzielne podejmowanie 

decyzji, radzenie sobie ze stresem i lękami, dociekliwość i chęć 

pogłębiania wiedzy oraz odczuwanie satysfakcji z efektów własnej 

pracy. 

Czym zająć dziecko, by odciągnąć je od komputera 

i telewizora 
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Każde dziecko jest inne i interesują go różne rzeczy. Pamiętajmy, że 

dziecko ma prawo do własnego zdania i powinniśmy z nim 

konsultować nasze pomysły na zabawy. Poczuje się wtedy 

docenione i chętniej będzie współpracować. 

7 pomysłów na przydatne zajęcia dla dzieci 

1. Kalambury- chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć zasad, a gra 

jest odpowiednia nawet dla maluchów. Można ją łatwo 

dopasować to grupy wiekowej, predyspozycji 

i zainteresowań. Jest to typowa zabawa rozwijająca 

wyobraźnię i kreatywne myślenie. Dodatkowo świetnie 

sprawdza się jako zabawa dla maluchów, gdyż rozwija ich 

koordynację ruchowo- wzrokową. Dzięki kalamburom dziecko 

nabierze pewności siebie i nauczy się okazywać emocje. 

Dodając przy tym konieczność opisywania haseł, pomożemy 

dziecku rozbudować jego słownictwo. 

2. Planszówki- to klasyka wśród gier, która jest świetną 

odskocznią od otaczającej nas dookoła nowoczesnej 

technologii. Gry planszowe pomagają dziecku w nauce 

koncentracji. Uczą je cierpliwości, analizowania i skupienia. 

Dziecko poprzez gry planszowe uczy się podejmować 

decyzje, które mają wpływ na przyszłość. Grając w gry 

wspólnie z dzieckiem, zwiększamy jego poczucie 

bezpieczeństwa i przynależności do grupy. Możemy również 

dzięki nim, nauczyć dziecko przegrywania i ponoszenia 

odpowiedzialności za własne decyzje. W dzisiejszym świecie 
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jest to niezwykle ważne, gdyż społeczeństwo ma z tym 

problem i większość ciężko radzi sobie ze stresem i porażką. 

Dziecko uczy się, że trzeba postępować uczciwie i szanować 

ustalone prawa i nakazy. Gry planszowe z pewnością 

wpływają korzystnie na rozwój intelektualny każdego dziecka. 

3. Zabawa w chowanego- Chyba nie ma dziecka, które nie 

lubiłoby tej zabawy. Reguły zabawy są proste, ale ma ona 

istotne przesłanie. Uświadamia ona dziecku, że niektóre rzeczy 

nadal istnieją pomimo tego, że ich nie widać. Zabawa 

w chowanego uczy malucha spostrzegawczości i wzmacnia 

jego zmysł obserwacji. Dodatkowo dziecko często musi 

wykazać się kreatywnością w szukaniu dobrych kryjówek. 

4. DIY, czyli zrób to sam. Samodzielne stworzenie dekoracji, 

zabawek i innych rzeczy daje niesamowitą satysfakcję. 

Fajnym pomysłem jest zaangażowanie w to dzieci. Tworzenie 

zabawek wymaga od dzieci włożenia w proces tworzenia 

własnej pracy. Praca wymaga koncentracji i skupienia. Dzięki 

temu dziecku w przyszłości będzie łatwiej skupić się 

na lekcjach w szkole, a to bardzo przydatna umiejętność. 

Tworzenie rzeczy DIY wymaga umiejętności wykonywania 

na raz kilku czynności. Często trzeba wycinać, kleić, zaplatać 

i malować. Takie zajęcia korzystnie wpływają na rozwój 

motoryki dziecka i na tak zwaną koordynację wzrokowo- 

ruchową. Wszystkie zajęcia typu „zrób to sam” silnie rozwijają 

kreatywność dzieci. Nawet gotowe szablony świetnie się 

sprawdzą, gdyż dziecko nadal musi wykazać się 
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pomysłowością, by je poskładać. Im częściej będziemy 

prowadzać takie zajęcia, tym bardziej dziecko zacznie 

rozwijać swoją kreatywność. Przy tym wypracuje zdolności 

logicznego myślenia oraz zaradność. Jeśli dziecko zacznie 

dostrzegać, że jest w czymś dobre, to jego pewność siebie 

zacznie rosnąć. Z każdym projektem poczucie jego własnej 

wartości będzie większe. Dodatkowo poprzez DIY uczymy 

dzieci oszczędności, ponieważ pokazujemy, że 

z niepotrzebnych materiałów można stworzyć coś 

ciekawego. DIY zadziała jak „doping” w rozwoju dziecka. 

5. Gotowanie- każdy lubi jeść, a wspólne przygotowywanie 

potraw może być świetną zabawą i nauką. Biorąc się za 

wspólne pieczenie, gotowanie czy robienie sałatek, trzeba 

przygotować się na mały bałagan. Warto jednak trochę się 

poświęcić. Gotowanie pozwala zdobyć dzieciom ważne 

umiejętności życiowe. Rozwijanie od najmłodszych lat 

kulinarnych zdolności, ułatwi dzieciom start w przyszłość 

i pozwoli być samodzielnymi. Gotując z dzieckiem, można je 

nauczyć zdrowych nawyków żywieniowych. To dzięki nam 

dzieci uczą się rozpoznawać zdrowe produkty, a to również 

kształtuje poczucie własnej wartości i szacunku do siebie. 

Dziecko gotując poznaje różne kształty, zapachy i tekstury. 

Gotowanie pomaga również zdobywać umiejętności 

matematyczne, ponieważ jest to przyjemny sposób na naukę 

liczenia, dodawania i odejmowania. Poziom możemy 

dostosować do wieku dziecka i wprowadzić je w świat liczb. 
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6. Wspólne czytanie- może okazać się najtrudniejszym zajęciem 

w dzisiejszych czasach. W dobie telefonów i tabletów ciężko 

zachęcić dziecko do czytania. Dzieci uczą się przez 

naśladowanie, dlatego, jeśli rodzicie sporo czasu spędzają 

buszując w internecie, to dziecko tez będzie tak robić. 

Wspólne czytanie nie tylko wpływa na edukację dziecka, ale 

również na jego poczucie bezpieczeństwa. Czytanie 

pobudza wyobraźnie, wzmacnia ciekawość i kreatywność 

dziecka, które często dopowiada swoje wersje zdarzeń. 

Czytanie może być również świetnym pretekstem do 

wspólnych rozmów. Warto pamiętać, że dzieci, którym czyta 

się od najmłodszych lat, w przyszłości będą posługiwały się 

bogatym i pięknym słownictwem. 

7. Budowanie z klocków to nie tylko zabawa, a kreatywny 

sposób na naukę. Zabawa klockami rozwija przede wszystkim 

wyobraźnię i kreatywność. Dzięki układaniu misternych 

konstrukcji dziecko ćwiczy koordynację wzrokową, ponieważ 

ciągle poszukuje nowych elementów pasujących do budowli. 

U młodszych dzieci klocki mogą przydać się do nauki 

rozpoznawania kolorów. Świetnie sprawdzą się również do 

nauki liczenia, dodawania i odejmowania. Wybierając 

odpowiednie klocki dla naszego dziecka, warto kierować się 

jego wiekiem. Najlepsze są proste klocki, gdyż bardzo rozwija 

wyobraźnie. Dziecko skupiając się na budowaniu wymyślonej 

konstrukcji, ćwiczy koncentrację i cierpliwość, które niezwykle 
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przydają się w życiu. Dołączając do zabawy, nauczymy 

dziecko dzielenia się, współdziałania oraz sztuki kompromisu. 

Jeśli zależy nam na prawidłowym rozwoju dziecka i chcemy 

rozbudzić w nim pasję i ciekawość do świata, to organizujmy różne 

ciekawe zajęcia. Wspólne zabawy nie tylko zacieśnią naszą więź, 

ale też sprawią, że dziecko wyrośnie na pewnego siebie 

i ambitnego człowieka. 
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JAK POGODZIĆ NAUKĘ W DOMU Z ZABAWĄ 

DLA DZIECI DO 15 LAT 

Obecny czas i sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie jest 

trudna jedynie dla dorosłych. Dzieci i młodzież także są dotknięci 

problemami i trudnościami, które występują w związku 

z przymusem izolacji. Codzienne siedzenie w domu, brak 

możliwości wyjścia na zewnątrz nie jest ani zdrowe, ani przyjemne. 

Dodatkowo jeszcze dochodzi kwestia edukacji – mimo 

zamkniętych szkół uczniowie nadal muszą się uczyć. Obowiązek 

dopilnowania tego spoczął na rodzicach, którzy przecież nie mają 

wykształcenia pedagogicznego. Mimo tego muszą sobie poradzić. 

Radzimy, jak do tego podejść. 
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Komunikacja jest bardzo ważna 

Aby dzieci były w stanie odpowiednio się zachować, muszą 

zrozumieć zaistniałą sytuację. Nie mogą traktować przerwy od 

chodzenia do szkoły jako tzw. „koronaferii”. Aby tak się stało, należy 

porozmawiać ze swoimi pociechami o tym, co aktualnie się dzieje, 

dlaczego tak jest i co się z tym wiąże. Dzięki temu nawet 

najtrudniejsze i najbardziej dotkliwe dla nich decyzje. 

Jasne postawienie sytuacji może okazać się zbawienne. Aby zrobić 

to poprawnie, należy przedstawić sytuację w zrozumiały dla 

naszych dzieci sposób. Nie można jednak podchodzić do nich zbyt 

protekcjonalnie. Powinny wiedzieć, że jesteśmy w tej sytuacji razem 

i wspólnymi siłami sobie z nią poradzimy. 

Dlatego ważne jest partnerskie podejście. Negocjacyjne, choć 

także stanowcze, podejście do dyskusji nad ustaleniem 

konkretnych zasad na czas pandemii sprawi, że nasze pociechy 

będą bardziej skłonne do stosowania się do nich. Jeśli świadomie 

przystaną i zgodzą się na dane ustalenia, będą częścią, które je 

ustanowiła, a nie tylko im podlega. 

Przewidywalność – to dzieci lubią 

Psychologowie podkreślają, że dzieci najlepiej funkcjonują 

w znanym i przewidywalnym środowisku. Określony rytm dnia daje 

im poczucie bezpieczeństwa i spokój. W obecnej sytuacji może to 

być trudne – brak wyjść do szkoły, dodatkowych zajęć czy 

regularnych wypadów z rodzicami na basen, czy jedzenie. 
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Mimo tego dobrze jest zadbać o to, by dać im choć namiastkę 

przewidywalności. Można to osiągnąć, stosując pewnego rodzaju 

zamienniki. Warto ustalić, że w momencie, kiedy dzieci powinny 

być w szkole, przeznaczały ten czas na naukę. Wyjazdy do 

restauracji mogą zostać zastąpione zamówieniem jedzenia 

z dostawą. Zajęcia przypominające te dodatkowe, na które 

uczęszcza nasze pociecha, możemy zrealizować sami. 

Oczywiście to nie będzie to samo i nie wszystko musi się dzieciom 

podobać. Jednak w ten sposób mamy szansę na utrzymanie rytmu 

dnia i uniknięcie złości, zagubienia i frustracji pociech. 

Plan działania to podstawa 

Skoro dzieci potrzebują przewidywalności, dobrze jest ustalić 

odpowiedni plan działania. Najlepiej wspólnie z dziećmi – bo jasna 

komunikacja to podstawa. Dokładne omówienie punktów dnia 

z podziałem na określone bloki sprawi, że dziecko nie tylko będzie 

miało co robić, ale także nie zagubi się i nie będzie się nudzić, co 

może prowadzić do niebezpiecznych lub rozpraszających nas – co 

w przypadku rodziców pracujących zdalnie może być bardzo 

ważne – zabaw i wygłupów. 

Dobrze jest sporządzić plan tygodniowy – w ramach którego ustali 

się konkretne bloki. Dobrze jest wyznaczyć czas „na naukę” oraz 

„na zabawę”. Oprócz tego także codziennie powinien zostać 

stworzony plan dnia. Co dziecko będzie dokładnie robić, jak 

zamierza spędzić swój wolny czas. W zależności od wieku 
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i możliwości dziecka lista powinna być odpowiednio długa. 

W przypadku cztero- czy pięciolatków 4, czy 5 punktów 

w zupełności wystarczy. Jednak starsze dzieci mogą wymagać 

więcej zajęć, aby ich dzień był „pełny”. Jednak nie należy 

przesadzać – plan powinien być ambitny, jednak także wykonalny. 

Inaczej dziecko może się zniechęcić. 

Możliwości skupienia – czyli jak długą są w stanie to robić 

dzieci 

To kwestia szczególnie ważna w przypadku małych brzdąców. 

Należy dostosować plan tak, aby w odpowiednim czasie móc 

zająć się dzieckiem i ukierunkować jego uwagę. W związku z tym 

warto wiedzieć, na jak długo dzieci są w stanie się skupić. 

• Trzy- i czterolatki są w stanie bawić się jedną zabawką około 

10-15 minut. Po tym czasie tracą zainteresowanie i szukają 

nowej rozrywki. 

• Pięcio- i sześciolatki na jednym przedmiocie są w stanie 

utrzymać swoją uwagę do 40 minut! Jednak musi on ich 

wyjątkowo zainteresować. Średnio ich skupienie utrzymuje się 

około 20 minut. 

• Uczniowie szkół podstawowych, klas I-III są w stanie utrzymać 

swoje skupienie około 45 minut. 

• Starsze dzieci mają większe możliwości skupienia, jeśli są tego 

oczywiście nauczone. Tak samo, jak w przypadku dorosłych, 

jest to zależne od ich możliwości i determinacji. 
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Między „sesjami skupienia” dzieci potrzebują przerwy i odpoczynku. 

Dobrze mieć to na uwadze, kiedy będziemy sporządzać plan. 

Na co przeznaczać poszczególne części dnia 

Poranek to idealny moment na rozrywkę intelektualną i naukę. 

Szkoły różnie podeszły do sprawy nauczania w okresie pandemii. 

Niektóre z nich prowadzą e-lekcje – warto dopilnować, aby 

dziecko na nie uczęszczało. W innych przesyłane są zadania 

z pomocą internetowego dziennika. Wykonywanie ich przed 

południem może być najbardziej efektywne. Dlatego właśnie ten 

czas warto przeznaczyć na zajęcie się tego typu sprawami. 

Dobrym pomysłem może okazać się pozostawienie planu 

lekcyjnego w formie, w jakiej istniał w szkole. W taki sposób, żeby 

nasza pociecha uczyła się określonych przedmiotów w takim 

czasie, jakby normalnie uczęszczała na lekcje. Dzięki temu czas 

przeznaczony na naukę nie zmaleje, a przy tym dziecko nie będzie 

miało szansy odzwyczajenia się od standardowego rytmu 

tygodnia. 

Popołudnie już może być nieco luźniejsze. Dobrze jest jako rodzic 

włączyć się w aktywności naszych dzieci. Warto także zachęcić ich 

do pomocy przy obowiązkach – gotowania obiadu czy sprzątania. 

Ubranie tego rodzaju czynności w pewnego rodzaju zabawę czy 

formę przyjemnego spędzania czasu może okazać się bardzo 

dobrym pomysłem. Warto wykorzystać to, że mamy więcej 

wolnego czasu, aby wzmocnić relacje z dziećmi i spędzić go 
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właśnie z nimi. Przy tym warto go spędzić analogowo – choć 

cyfrowe rozrywki także mogą być przydatne. 

Na ile czasu przed ekranem pozwalać 

Według pediatrów dzieci do 3 roku życia w ogóle nie powinny 

korzystać z urządzeń elektronicznych. Po osiągnięciu tego wieku 

dozwolone jest 30 minut dziennie. Prosta matematyka 

podpowiada, że tygodniowo wynosi to 3,5 godziny. Kolejny pułap 

to 7 lat. Lekarze radzą, by po osiągnięciu wieku dzieci nie spędzały 

przed ekranem więcej niż około godziny. I tak do 12 roku życia. 

Oczywiście także w późniejszym wieku przebywanie przed ekranem 

zbyt długo nie jest bezpieczne. Warto jest to dawkować nawet po 

osiągnięciu przez dziecko 12 lat. 

Standardowo po godzinie przebywania przed ekranem warto 

zrobić sobie choć 5 minut przerwy. Podnieść się i najlepiej skupić 

wzrok na zieleni - choćby na trawniku za oknem. Warto zwrócić 

uwagę, by dziecko tak postępowało. W innym przypadku po 

okresie pandemii może nas czekać wizyta u okulisty. 

Dbaj o kontakt z rodziną i rówieśnikami 

Nasze pociechy mogą tęsknić za dziadkami i kolegami z klasy. 

Dobrze jest zadbać, by nie odczuwały tego aż tak dotkliwie. 

Na szczęście żyjemy w czasach, które pozwalają na kontakt 

zdalny. Wideorozmowa może nie zastąpi w pełni fizycznego 

kontaktu, różnych zabaw i wrażeń ze spotkania twarzą w twarz. 
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Mimo tego może okazać się wystarczającym substytutem, który 

choć trochę uśmierzy tęsknotę i frustrację, która może rodzić się u 

dzieci w obecnej sytuacji. 

Jak bawić się z dziećmi? 

Dobrze na początek zapytać dziecko, co lubi robić. Jego 

preferencje są tutaj najważniejsze – nawet najciekawsza dla nas 

zabawa dla brzdąca może być niesamowicie nudna. Warto także 

skontaktować się z przedszkolem czy prowadzącymi dodatkowe 

zajęcia z prośbą o doradzenie – ich doświadczenie oraz 

wykształcenie mogą okazać się kluczowe. Dodatkowo poniżej 

znajdziesz kilka ciekawych zabaw, które można zorganizować 

niskim kosztem: 

• Paleontolog – małe zabawki wrzucamy do pojemnika 

i zalewamy je wodą, następnie pojemnik wkładamy do 

zamrażarki aż do zamarznięcia, następnie należy zaopatrzyć 

dziecko w odpowiednie narzędzia (może to być widelec, 

łyżka czy łopatka) – jego zadaniem będzie wydłubać 

zabawki z lodu. 

• Fryzjer – tutaj chyba nie trzeba wyjaśniać, bo wszyscy przecież 

wiedzą, na czym polega zabawa we fryzjera. 

• Długopisem po mapie – papierowe rozkładane mapy także 

mogą być super rozrywką. Wystarczy zaznaczyć znane 

dziecku miejsca i dać mu zadanie ustalenia najlepszej drogi 

między nimi. Dziecko z długopisem w dłoni chętnie się za to 

zabierze. 
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• Koszykarz – kto nie próbował niczym profesjonalny koszykarz 

wrzucić śmiecia do kosza? Ulotki i stare gazety idealnie się do 

tego nadają, a dzieciom mogą dać naprawdę dużo frajdy. 

Wystarczy ustawić kosz lub dla utrudnienia butelkę z szerokim 

otworem, dać kartki do uformowania z ich kulek i postawić 

malucha w odpowiedniej odległości. Trafienie do celu może 

nie okazać się zbyt proste, ale radość po wrzuceniu kulki 

będzie ogromna! 

Nie oczekujmy cudów – dzieci to nadal dzieci 

Nie tylko dla dorosłych sytuacja jest trudna i frustrująca. Dzieci 

również to odczuwają i mogą to trudno znosić. W związku z tym 

mogą pojawić się utarczki z rodzeństwem, chęć dłuższego 

korzystania z elektroniki i ogólna frustracja. Co więcej – często nie 

da się tego uniknąć. Jako rodzic powinno się wykazać 

zrozumieniem. 

Dlatego warto „wyluzować” i czasem odpuścić. Nie trzymać się 

sztywno planu i pozwolić dziecku na odrobinę szaleństwa. Obecny 

czas jest trudny dla wszystkich i wszyscy musimy sobie z nim jakoś 

radzić. Lepiej lub gorzej, ale najważniejsze, że razem. 
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JAK ZORGANIZOWAĆ CZAS DORASTAJĄCEJ 

MŁODZIEŻY? 

Trudno jest odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości osobom, które 

na ogół prowadziły życie towarzyskie i pełne atrakcji poza domem. 

Jest to tym trudniejsze dla nastolatków, którzy doskonale zdają 

sobie sprawę ze swoich ograniczeń, ale zaakceptowanie ich jest 

kompletnie inną kwestią. Świadomość o uczestniczeniu w izolacji to 

jedno, a faktyczne jej doświadczenie to zupełnie co innego. Co 

więc można zrobić, aby dorastającej młodzieży żyło się w tym 

czasie lepiej? 



Koronawirus, a życie codzienne. Jak sobie radzić?  iTeksty.pl 

 

Copyright © 2020 iTeksty.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone S t r o n a  | 44 

 

Przede wszystkim nie warto naciskać na wspólnie 

spędzany czas 

Oczywiście w trakcie izolacji, a szczególnie w przypadku, gdy 

rodzice pracują zdalnie, nie da się uniknąć sytuacji, w której 

wszyscy będziemy się widzieć. Warto jednak maksymalnie 

dostosować mieszkanie do tego, aby każdy mógł poczuć się 

komfortowo. W dobie niezwykle rozwiniętej elektroniki można też 

cały dzień siedzieć w komputerze lub smartfonie, ale przecież nie 

o to chodzi. Pomijając nauczanie zdalne, warto uświadomić swoim 

nastoletnim dzieciom, że jest wiele zajęć, które może przedsięwziąć, 

nie patrząc na komputer i smartfona. Być może na początku 

będzie to trudne, ale po jakimś czasie każde nowe zajęcie będzie 

interesujące. Warto ten moment wyczuć i wstrzelić się z propozycją 

spędzenia wolnego czasu – aby to zrobić, należy sobie kilka takich 

propozycji przygotować. 

Spotkania online 

No dobrze, być może nie jest to odcięcie się od komputera, ale 

pozwala potraktować go jedynie jako narzędzie do komunikacji, 

jak takie okno na świat. Jeśli widzimy, że naszemu dziecku brakuje 

kontaktu z rówieśnikami, warto podpowiedzieć mu, że może 

zorganizować spotkanie z nimi na zasadzie video konferencji. 

Każdy z uczestników będzie w swoim domu, ale logując się do 

wirtualnego pokoju, znajdzie się równocześnie blisko swoich 

przyjaciół lub znajomych, a podczas takiego spotkania będzie 



Koronawirus, a życie codzienne. Jak sobie radzić?  iTeksty.pl 

 

Copyright © 2020 iTeksty.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone S t r o n a  | 45 

 

można się poczuć, chociaż odrobinę lepiej. Szybko zorientujemy 

się, czy taki sposób spędzenia wolnego czasu będzie dla naszego 

dziecka odpowiedni – jeśli ze spotkania wróci zrelaksowany 

i uśmiechnięty, to już wiemy, że przynajmniej jedna z naszych 

propozycji przeszła test pozytywnie. 

Słuchanie muzyki i oglądanie filmów 

Niby takie proste czynności, ale wszystko zależy od warunków 

i punktu siedzenia. Słuchanie muzyki w słuchawkach jest dzisiaj 

naturalnym i trochę automatycznym zajęciem, ale te mało 

atrakcyjne spędzanie czasu, jeśli się to robi cały czas. Być może 

warto się poświęcić i pozwolić dziecku włączyć jego ulubioną 

muzykę w całym domu, na głośnikach – nie zawsze mamy ten sam 

gust, ale takie działanie pomoże się nam zrelaksować mimo 

wszystko. Dlaczego? Ponieważ gdy dorastająca młodzież jest 

zrelaksowana, to my najprawdopodobniej też będziemy. To samo 

tyczy się filmów. Nie chodzi o przeglądanie YouTube’a, ale 

o prawdziwe, domowe kino, które pozwoli na naprawdę przyjemne 

chwile. Nie zawsze jednak dziecko chce obejrzeć to, co my. Może 

więc warto pozwolić mu wybrać i obejrzeć film w samotności albo 

też dołączyć do niego bez jakichkolwiek komentarzy? Wszystko 

w granicach rozsądku, ale warto pomyśleć o tym, że nasz gust nie 

musi być identyczny z gustem nastolatka – i prawdopodobnie nie 

będzie. 
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Gry planszowe 

W dzisiejszych czasach gry planszowe są dla większości osób 

gratką, która pozwoli na rozładowanie napięć zgromadzonych 

podczas całego tygodnia lub dnia. To taki moment, w którym 

można się świetnie odnaleźć, jeśli oczywiście wszyscy domownicy, 

lub chociaż ich część, mają na to ochotę. Warto zdecydować się 

na grę, która będzie pasowała wszystkim i zaangażować się w nią 

faktycznie, odkładając na bok telefony, wyłączając telewizory 

i wszystkie inne elektroniczne przeszkadzacze. Ponieważ gra 

planszowa ma sens, kiedy wszyscy staramy się w nią wczuć, a nie 

jedynie odbębnić punkt w planie dnia. Może się okazać, że nawet 

sceptycznie nastawiona na początku młodzież zobaczy w nas 

kogoś godnego uwagi, jeśli tylko damy sobie szansę na całkowite 

rozluźnienie i spędzenie tego czasu rodzinnie, a nie zadaniowo. 

Ciekawym spędzeniem wolnego czasu może być też gra RPG. To 

rodzaj gry mówionej, w której są zarówno gracze, jak i narrator. 

Narrator wprowadza pozostałe osoby w wymyślony świat, 

okraszony pieczołowicie rozplanowanym scenariuszem, w którym 

gracze muszą się odnaleźć, odgrywając rolę konkretnych 

bohaterów. Dzięki wyobraźni i wczuciu się w postaci i wymyślony 

przez narratora świat można spędzić kilka godzin naprawdę 

świetnej zabawy, którą warto powtarzać cyklicznie – tego rodzaju 

rozgrywki nie kończą się bowiem na jednej sesji, ponieważ 

dynamika i zaangażowanie graczy, rozwój postaci i dojście do celu 

gry trwają po prostu znacznie dłużej, niż przy grze planszowej, czy 
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też komputerowej. Jak coś takiego zorganizować? Jeśli jest nas 

w domu kilka osób, wystarczy znaleźć w internecie instrukcję do 

popularnej gry RPG, zapoznać się z nią i opracować scenariusz – to 

zajmuje trochę czasu, jednakże może warto dać szansę naszemu 

dziecku? Może to nie dorosły, a właśnie nastolatek powinien 

wprowadzić nas w arkana swojego wymyślonego świata? To 

świetny sposób na poznanie jego toku myślenia i sprawdzenia jego 

możliwości przywódczych, jego charyzmy i zaangażowania. Jeśli 

jest nas w domu za mało albo też dziecko nie ma ochoty grać 

z domownikami, można spróbować wspomnianego wcześniej 

rozwiązania online, które pozwoli zagrać nastolatkowi ze 

znajomymi, podczas wideokonferencji. Tak czy inaczej, tego 

rodzaju gra jest świetnym sposobem na spędzenie wielu godzin 

wolnego czasu. 

Remont domu i porządki 

W dobie ogólnej nudy wielu ludzi decyduje się na gruntowne 

sprzątanie mieszkania lub też i na remont. Zabrzmi to może okrutnie, 

ale warto swojego nastolatka zaangażować do pomocy. 

Oczywiście zmuszanie go lub jej do tego mija się z celem, ale dobre 

podejście do tematu może uratować sytuację i sprawić, że dziecko 

faktycznie zaangażuje się w pomoc, a do tego będzie mieć z tego 

frajdę. Być może strzałem w dziesiątkę będzie propozycja 

odmalowania jego pokoju na całkiem nowy kolor? Warto 

wybadać teren i sprawdzić, czy dziecko potrzebuje zmian i, jeśli tak, 

w jakim zakresie. Posprzątanie pokoju i mieszkanie pójdzie znacznie 
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sprawniej i przyjemniej, jeśli nastolatek będzie miał w swojej 

wyobraźni końcowy efekt, który sam sobie rozplanuje. 

W trakcie sprzątania może się też zdarzyć tak, że zapragniemy 

wyrzucić na śmietnik połowę domowych szaf z ubraniami. Warto 

się jednak zastanowić, czy niektóre ubrania nie są odpowiednie do 

sprzedaży. Jeśli zainspirujemy dziecko do zdjęć niepotrzebnej mu 

garderoby i pozwolimy zarobić na tym dodatkowe pieniądze, 

może się okazać, że spędzi nad tym zadaniem nawet i kilka dni. 

W sieci jest wiele serwisów, które umożliwiają sprzedaż używanych 

rzeczy lub też przedmiotów – warto z tego korzystać, szczególnie 

teraz. Po opublikowaniu i wystawieniu na aukcje swoich ubrań być 

może dziecko pomoże nam w procesie sprzedaży niepotrzebnych 

jemu i nam przedmiotów. To zajęcie zapewni nam nie tylko wiele 

owocnych godzin pracy, ale również i pieniądze, które teraz są 

wyjątkowo istotne, ponieważ nie wiemy, jak kryzys odbije się na nas 

za kilka następnych miesięcy. 

Gotowanie posiłków 

Codzienne śniadania, obiady i kolacje mogą być pretekstem do 

stworzenia w domu zupełnie innego, niż zazwyczaj, menu. Kiedy 

pracujemy, a nasze dzieci siedzą w szkołach, często obiady je się 

poza domem i dopiero kolację da radę zjeść wspólnie. Ciekawym 

eksperymentem może być więc wspólne gotowanie, na które 

większość osób nie ma po prostu czasu lub nie wpadło na taki 

pomysł w naszej dosyć niedawnej rzeczywistości. Warto i w takiej 

kwestii dać dziecku od czasu do czasu wolną rękę, aby mogło się 



Koronawirus, a życie codzienne. Jak sobie radzić?  iTeksty.pl 

 

Copyright © 2020 iTeksty.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone S t r o n a  | 49 

 

wykazać i poczuć panem we własnym domu. Wspólne gotowanie 

pod dyktando dorastającej młodzieży może być nie lada gratką. 

Może się okazać, że zaangażowane dziecko będzie potrzebowało 

tylko niewielkiej pomocy, a ugotowany przez nią lub przez niego 

posiłek powali na kolana pozostałych domowników. Nie patrzymy 

na to, co się stanie z kuchnią – ona jest właśnie po to, aby w pełni 

z niej korzystać. Nie denerwujmy się, więc jeśli sprzątania będzie 

więcej, niż gotowania – to może zrazić naszego początkującego 

kucharza do jakichkolwiek działań w przyszłości. Zamiast się 

denerwować, zaangażujmy go lub ją do pomocy w sprzątaniu, a 

ostatni szlif pozostawmy sobie. Na koniec wynosimy 

posegregowane śmieci i gotowe! 

Krzyżówki, książki, państwa-miasta 

Kto nie nudził się kiedyś podczas urlopu, kiedy smartfony nie były 

tak powszechne, jak są teraz? Być może nasze nastolatki nie znają 

takiego sposobu spędzania wolnego czasu jak siedzenia nad 

papierowymi krzyżówkami. Na pewno znajdziemy coś w domu, jak 

nie krzyżówkę, to sudoku, które zajmą dziecko przynajmniej 

na trochę. Przy dobrych wiatrach może wejdzie mu to w krew, a to 

tylko może wzmocnić jego lub jej pamięć, tak więc warto zadziałać 

w tym zakresie! Tak samo pobudzające będą znane nam 

z dzieciństwa gry kartkowe, takie jak państwa-miasta, czy też statki. 

Wystarczą dwie osoby, dwie kartki i dwa długopisy, aby spędzić ze 

sobą trochę wartościowego czasu. 
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Do gier, które nie potrzebują planszy, a jedynie wyobraźni 

i uczestników, należą również nieśmiertelne kalambury, dzięki 

którym można odkryć w dzieciach, ale również w sobie, prawdziwe 

talenty aktorskie. Kiedy podzielimy się na drużyny i poświęcimy 

trochę uwagi, popijając ciepłą herbatę, może się okazać, że 

lubimy spędzać ze sobą czas, co wcześniej nie było tak do końca 

oczywiste. Wielu osobom jest trudno spędzać ze sobą wszystkie 

chwile, ale to da się przekuć na zacieśnienie relacji. Początkowa 

burza emocji w końcu opadnie, a my poznamy siebie i naszą 

dorastającą młodzież zdecydowanie lepiej. Korzystajmy z tego 

czasu, nie zastanawiając się, kiedy się skończy. Jesteśmy zmuszeni 

być ze sobą tak, jak jeszcze nigdy prawdopodobnie nie byliśmy – 

być może to pozwoli dostrzec nam rzeczy zupełnie niewidoczne 

wcześniej, z perspektywy zapracowanych rodziców. Dajmy więc 

sobie i naszym dzieciom szansę na poznanie się nawzajem, bo to 

najtrudniejszy, ale też i najpiękniejszy na to czas. 
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RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 

„Stres to opieranie się temu, czego nie chcemy, a jego brak to 

dostawanie tego, co chcemy” - David R. Hawkins 

Stres - współcześnie jesteśmy na niego narażeni bezustannie. 

Eksperymenty na szczurach dowiodły, że aplikowany 

w odpowiedniej dawce powoduje istotne polepszenie 

funkcjonowania mózgu, podwyższa inteligencję i zwiększa ilość 

połączeń między neuronami. Bywa więc mobilizujący. Jednak, gdy 

stan napięcia utrzymuje się długo, działa niekorzystnie na nasze 
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zdrowie - osłabia układ odpornościowy i zaostrza objawy wielu 

chorób. 

PRZYCZYNY STRESU 

Przyczyn stresu może być bardzo wiele. I nie musi być on wywołany 

jedynie przez negatywne sytuacje. Stresują nas bowiem zarówno 

trudne relacje z osobami, których za bardzo nie lubimy, jak 

oczekiwane i miłe dla nas zdarzenia. Do najbardziej stresujących 

sytuacji zalicza się śmierć bliskiej osoby, problemy rodzinne 

i zdrowotne, ale także takie jak np. ślub. Teraz także koranowirus 

i sutki, jakie on powoduje sprawia, że stres dotyka właściwie całe 

społeczeństwo. 

Objawy stresu 

Ludzie poddani długotrwałym lub bardzo silnym presjom zaczynają 

chorować, źle się czują, odporność ich organizmu spada. Nie 

należy lekceważyć pierwszych objawów stresu. Każdy z nas reaguje 

na niego inaczej. U jednych wywołuje on kłopoty żołądkowe, inni 

mają przyspieszone bicie serca, jeszcze inni cierpią na bezsenność 

czy pogorszenie pamięci. Zwiastunami stresu może być brak 

apetytu albo przeciwnie, napad głodu, rozdrażnienie lub ospałość. 

Można odczuwać na przemian gorąco lub zimno, pogarsza się 

nastrój, odczuwa się lęki. 
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10 sposobów radzenia sobie ze stresem 

1. Uśmiechaj się 

Śmiech uwalnia ciało od napięć, rozluźnia cały organizm. Nawet 

wymuszony uśmiech powoduje uwalnianie się hormonów 

odpowiedzialnych za dobre samopoczucie, dlatego śmiej się jak 

najczęściej! 

2. Zidentyfikuj stresory i wyeliminuj je 

Przez 10 minut zastanów się i zapisz na kartce, co cię 

najbardziej stresuje w ciągu dnia. Zastanów się, które 

z zapisanych sytuacji możesz wyeliminować, innym możesz 

zapobiec. 

3. Weź odpowiedzialność za swój stres 

Tak naprawdę, to nie rzeczy cię stresują, tylko ty się nimi stresujesz. 

Jeśli czujesz się zestresowany, to znaczy, że pozwoliłeś na to, aby 

coś cię zdenerwowało. Pamiętaj więc, że jeśli się stresujesz, to 

na to pozwalasz. 

4. Medytuj 

Regularna medytacja lub ćwiczenia relaksacyjne znacznie 

obniżają średni poziom hormonu stresu w organizmie. Takie 

ćwiczenia wpływają korzystnie również na poprawę pamięci 

i lepszą koncentrację. 

5. Pozbądź się negatywnych emocji 
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Bardzo często stresujemy się nawet wtedy, gdy nie znajdujemy się 

w jakiejś typowo stresującej sytuacji. Dzięki zmianie strategii 

myślenia można pozbyć się negatywnych myśli i zamienić je 

w pozytywne. 

6. Wyeliminuj przynajmniej niektóre sytuacje stresujące 

Opisz na kartce sytuację, która cię stresuje i to nie ogólnie: 

„koranowirus”, ale konkretnie: „moja sytuacja zawodowa”, 

„problemy dziecka w szkole” itd. Następnie wyobraź sobie możliwie 

najgorszy scenariusz jej przebiegu. Odczuwasz ulgę? A teraz 

zaakceptuj ten najgorszy scenariusz. Ostatnie, co musisz zrobić, 

to podjąć działanie, dzięki któremu unikniesz tego najgorszego 

scenariusza, a stres zniknie. 

7. Uporządkuj swoje otoczenie 

Widok bałaganu może wywołać stres. Dlatego dbaj o porządek. 

W zadbanym otoczeniu twój umysł będzie mógł łatwiej odprężyć 

się. 

8. Zdrzemnij się 

Często stres jest skutkiem niedostatecznej ilości snu. Regularne 

drzemki pomogą obniżyć poziom kortyzolu w organizmie. 

9. Wykonuj tylko jedną rzecz naraz 

Wykonywanie kilku czynności naraz jest stresujące. Unikaj takich 

sytuacji. 
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10. Uprawiaj ruch fizyczny 

Ćwiczenia fizyczne wywołują zmęczenie i pozwalają 

wykorzystać zapasy substancji wytworzonych w odpowiedzi 

na stres. 
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PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE W CZASACH 

IZOLACJI 

Izolacja w czasach pandemii to bardzo trudny okres. Niestety 

przeciągająca się kwarantanna może niekorzystnie wpłynąć 

na naszą wagę i metabolizm. Wielu z nas pozwala sobie na małe 

grzeszki, sięgając po słodycze i inne niezdrowe przekąski. 

Usprawiedliwiamy się tym, że przecież i tak trzeba siedzieć w domu, 

a na plażowanie raczej nie ma co liczyć. Jemy byle jak, byle jeść 

i zabijać tym nudę. A można podejść do tego inaczej, ponieważ 

izolacja to dobry czas na to, aby zadbać o siebie i poświęcić wolny 

czas na przygotowywanie zdrowych obiadów oraz przekąsek. 
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Jak nie przytyć w czasach izolacji? 

Zamknięte siłownie, baseny i kluby fitness znacząco ograniczyły 

naszą aktywność fizyczną. Wszędzie dookoła słyszymy apele, aby 

pracować w domu, wychodzić tylko w nagłych potrzebach i nie 

spacerować po ulicach. A jak siedzimy w domu, to nasz ruch 

ogranicza się zwykle do wycieczek do lodówki. Wszystko to odbija 

się na prawidłowym funkcjonowaniu metabolizmu. Jeśli nie 

zadbamy o odpowiednią dietę, może to się skończyć 

dodatkowymi kilogramami. Warto zawczasu nad tym zapanować, 

zanim wszystko wymknie się spod kontroli. 

Utrzymanie zdrowej sylwetki, a nawet zgubienie kilku 

nadprogramowych kilogramów nie jest wcale takie trudne, 

wystarczy zastosować kilka prostych zasad. Jako pierwsze ważne 

jest dobre rozplanowanie posiłków. Powinny być one o stałych 

godzinach najlepiej średnio co 3-5 godzin. Regularne pory sprawią, 

że organizm nie będzie gromadził zapasów tłuszczu, ponieważ nie 

będzie czuł takiej potrzeby. Jadłospis powinien być planowany 

z wyprzedzeniem. Początkowo może wydawać się to trochę 

uciążliwe, jednak po krótkim czasie okazuje się, że jest to o wiele 

bardziej wygodne niż gotowanie z dnia na dzień. Dodatkowo 

planując posiłki, można zaoszczędzić pieniądze, czas oraz 

zmniejszyć częstotliwość wychodzenia z domu. Plan można 

przygotować na kilka dni, a nawet na tydzień czy kilka tygodni. Jeśli 

nie wyobrażasz sobie obiadu bez mięsa, to staraj się wybierać 

chude mięso drobiowe i wołowe, a wieprzowinę ogranicz do 
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minimum. Śmiało możesz sięgać po indyka, kurczaka bez skóry, 

schab, polędwicę wołową, a nawet wieprzową. Staraj się sięgać 

również po chudy nabiał. Najlepsze jogurty i mleka to te 

o zawartości tłuszczu między 1,5 a 2%. Śmietana powinna mieć 

maksymalnie 18%. Lubisz sery? Kupuj chude lub półtłuste. Nikt nie 

mówi, że jasne produkty zbożowe są kategorycznie zakazane, ale 

staraj się wybierać ciemne odpowiedniki. 

Uwielbiasz pizzę i frytki? Nie musisz z nich rezygnować! Wystarczy 

poszukać przepisów na zdrowe alternatywy. Każde ciasto można 

zrobić z mąki pełnoziarnistej i nie straci ono na smaku. Pizza 

na cieście pełnoziarnistym z chudym serem i wędliną oraz świeżymi 

warzywami smakuje wyśmienicie. Frytki też wcale nie muszą być 

smażone w głębokim oleju, aby były smaczne. Frytki z piekarnika 

smakują zdecydowanie lepiej i są mniejszym złem, gdy już chcemy 

sięgnąć po tego typu przekąskę. Upieczone w piekarniku można 

posypać ulubionymi ziołami lub papryką. 

Pamiętaj, przekąski to zło! Nie sięgaj po nie podczas zakupów. 

Robiąc zapasy, na pewno skończą Ci się one szybciej, niż myślisz. 

Zamiast chipsów i batoników, możesz zrobić domowe przekąski, 

które będą zdecydowanie lepsze. Zamiast sklepowych ciastek zrób 

własne z banana, masła orzechowego, bakalii czy mąki 

kukurydzianej. W internecie jest mnóstwo przepisów i inspiracji. 

Ok, ugotowałeś już pyszne danie. Jak je teraz podać, aby nie zjeść 

porcji dla kilku osób? Najlepiej sprawdzą się mniejsze naczynia. 

Podawanie jedzenia na małych talerzach oszuka nasz wzrok, przez 
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co szybciej się nasycimy. Oczywiście trzeba przy tym pamiętać, aby 

na talerzu nie znajdował się jedynie wielki kotlet, ale nie żałuj sobie 

również surówek. Najlepiej, żeby warzywa stanowiły minimum 

połowę zawartości talerza. Warzywa do obiadu polane zasmażką 

albo bułką tartą nie będą już dietetyczne, więc nie próbuj 

oszukiwać samego siebie. Łyżka oliwy i zioła w zupełności 

wystarczą. 

Co warto jeść? 

Izolacja spowodowana pandemią koronawirusa, nie zwalnia nas 

z dbania o jakość tego, co jemy. Zwłaszcza w tym okresie 

powinniśmy skupić się jeszcze bardziej na prawidłowym 

odżywianiu. Prawidłowy jadłospis powinien opierać się 

na wartościowych produktach. 

Najważniejszymi produktami, które powinny się znaleźć na liście 

zakupów, są: 

• owoce, ponieważ są niezastąpionym źródłem błonnika 

pokarmowego. Nie jesteś przekonany do owoców, bo 

zawierają cukry proste? Po prostu wybieraj te mniej dojrzałe. 

Bez problemu możesz wrzucić do koszyka owoce mrożone. 

Z pewnością będą miały takie same wartości odżywcze 

i smak co świeże owoce. 

• warzywa, to podstawa każdej zbilansowanej diety. Nie trzeba 

ich nikomu specjalnie przedstawiać. Jedni je kochają, inni 

nienawidzą. Z pewnością każdy powinien je jeść jak 
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najczęściej. Warzywa mają duże ilości antyoksydantów, 

błonnika a co równie ważne, są niskokaloryczne. 

• nabiał i mięso to oczywiście źródło białka. Jeśli nie jadasz 

mięsa lub produktów mlecznych, bez problemu zastąpisz je 

roślinami strączkowymi, które są źródłem białka roślinnego. 

• pieczywo pełnoziarniste, inne produkty zbożowe, ryż, kasza 

oraz ziemniaki, są niezastąpionym źródłem węglowodanów. 

Węglowodany dają energię i pomagają w koncentracji, a to 

szczególnie ważne podczas pracy w tak zwanym home 

office. 

• orzechy i nasiona mogą być świetnym zamiennikiem 

niezdrowych przekąsek. Dodatkowo bogate są 

w nienasycone kwasy tłuszczowe. Należy pamiętać, że 

orzechy mogą być kaloryczne, dlatego też należy je jadać 

z umiarem. 

Warto zadbać o jakość jedzenia szczególnie podczas pracy 

w trybie home office. To właśnie siedząc przed komputerem mamy 

największą ochotę na podjadanie. Niestety home office bardzo 

sprzyja tyciu, gdyż praktycznie się nie ruszamy. Zbilansowana dieta 

nie powinna być przepełniona tłuszczami i węglowodanami. 

Pracując wiele godzin przed komputerem lepiej sięgać po lekkie 

i niskokaloryczne produkty. Tylko prawidłowe, zdrowe odżywianie 

uchroni nas przed tym, że po powrocie do biura zostaniemy 

rozpoznani przez kolegów z pracy. 
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Jak wzmocnić organizm? 

Zdrowy organizm znacząco zwiększa nasze szanse podczas walki 

z koronawirusem. Organizm wzmacniamy nie tylko witaminami, 

ważne jest też utrzymanie odpowiedniej flory bakteryjnej jelit. To 

dzięki nim nasz organizm przyswaja niezbędne składniki. Jak 

zadbać o jelita? Skuteczne są probiotyki, które znajdziemy między 

innymi w kiszonej kapuście. 

Dietetycy niezmiennie powtarzają, że warzywa i owoce są 

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dobrze, 

jest wybierać warzywa bogate w witaminę A, czyli beta- karoten. 

To dzięki niej organizm radzi sobie ze zwalczaniem toksyn i innych 

obcych substancji. Warzywa bogate w witaminę A to między 

innymi marchew, szpinak, bataty, brokuły i mango. Witamina D to 

kolejna witamina niezbędna dla zdrowego organizmu. Organizm 

jest w stanie samodzielnie ją wyprodukować, jednak niezbędne jest 

do tego słońce. Niestety w Polsce występują niedobory słońca, 

zwłaszcza zimą. Dzięki regulacji produkcji białka potrafi zabijać 

wirusy i bakterie. Niedobry witaminy D znacząco obniżają 

odporność, dlatego warto je uzupełniać i spożywać m.in. tłuste 

ryby, mleko, jajka, sery i grzyby. 

Ostatnio dużo mówi się o cudownych właściwościach witaminy C 

podczas walki z COVID-19. Nie ma naukowego potwierdzenia jej 

wpływu na koronawirusa, co nie zmienia faktu, iż korzystnie wpływa 

ona na organizm. Niedobory witaminy C powodują osłabienie 

organizmu, co może spowodować większe narażenie na infekcje. 



Koronawirus, a życie codzienne. Jak sobie radzić?  iTeksty.pl 

 

Copyright © 2020 iTeksty.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone S t r o n a  | 62 

 

Bóle mięśni i stawów oraz siniaki również są sygnałem, że możemy 

mieć niedobory. Witaminę C znajdziemy w m.in. w cebuli, rzepie, 

szpinaku, fasolce szparagowej, truskawkach, czarnej porzeczce czy 

papryce czerwonej. Dodatkowo witamina C zalecana jest osobom 

z nadciśnieniem. 

Woda, woda i jeszcze raz woda. Jej picie jest niezwykle ważne, aby 

zachować zdrowy organizm. Każde, nawet niewielkie odwodnienie 

szkodzi naszemu organizmowi. Jeśli nie jesteś w stanie pić większych 

ilości, dorzuć do diety produkty, które ją zawierają, na przykład 

zupy, a także owoce i warzywa. 

Zasady zdrowego odżywania 

Podsumowując, zdrowe odżywianie to sama przyjemność a reguły 

są bardzo proste. Najgorzej jest zacząć, potem jest już z górki. 

Najczęściej nie możemy się za to zabrać, bo zwyczajnie nam się nie 

chce. Kolejną wymówką jest przekonanie, że zdrowa dieta dużo 

kosztuje. To chyba największa bzdura. Wystarczy ograniczyć 

przetworzone produkty a słodycze zastąpić zdrowymi przekąskami. 

Proste prawda? I wbrew pozorom tańsze niż wszystkie pizze, chipsy 

i batony razem wzięte. Pewnie niektórzy pomyślą, że nie mogą 

zdrowo się odżywiać, bo nie potrafią gotować. Nie trzeba być 

szefem kuchni, aby stworzyć proste i zdrowe danie. W sieci są 

nawet filmiki, które krok po kroku pokazują jak stworzyć coś 

pysznego. Jeśli chcesz jeść zdrowo i ekonomicznie, skup się przede 

wszystkim na produktach niezbędnych, które warto mieć. 

Na drugim miejsce postaw te produkty, które dobrze byłoby mieć, 
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ale można się bez nich obyć. Nie musi to być jakieś szczególnie 

wyszukane jedzenie, ważne by miało jak najmniej chemii. Uwierz, 

nagrodą za zmiany nawyków będzie lepsze samopoczucie, młody 

wygląd i zdrowy, silny organizm. Prawidłowe odżywianie w czasach 

izolacji- w skrócie: 

1. Odżywiaj się regularnie o stałych godzinach (najlepiej 4-5 

posiłków) 

2. Jedz warzywa i owoce 

3. Wybieraj dobre węglowodany 

4. Nie bój się tłuszczów 

5. Ogranicz cukier i przekąski 

6. Jedz chudy nabiał 

7. Staraj się nie spożywać produktów przetworzonych 

8. Pij około 2 litrów wody dziennie 

9. Jedz z umiarem 

10. Ogranicz alkohol 

Zmieniając nawyki żywieniowe, należy pamiętać, aby zachować 

przy tym rozsądek. Przy układaniu swojej diety należy pamiętać, że 

nie istnieją produkty zawierające wszystkie niezbędne składniki. 

Dlatego dieta powinna być urozmaicona w różne produkty, aby 

dostarczać jak najwięcej składników odżywczych. Powinniśmy 

traktować nasz organizm jak najlepszego przyjaciela i dbać 

o niego dostarczając mu wszystkie składniki odżywcze. 

  



Koronawirus, a życie codzienne. Jak sobie radzić?  iTeksty.pl 

 

Copyright © 2020 iTeksty.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone S t r o n a  | 64 

 

 

 

 

Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby podręcznik zawierał 

najlepsze porady i informacje. 

Proszę stosować informacje zawarte w podręczniku na własną 

odpowiedzialność. 

Powodzenia w przetrwaniu trudnych czasów 

 

Zespół iTeksty.pl 

Wszelkie uwagi, wnioski i pomysły prosimy kierować na adres: 

biuro@iteksty.pl 


