
Organizacja dnia w czasie kwarantanny 

 

Utrzymaj szkolny tryb dnia: 

1. Wstawaj o tej samej porze 

2. Zachowaj poranną rutynę - pamiętaj o higienie i śniadaniu. Nie chodź 

cały dzień w piżamie. 

3. Przed rozpoczęciem nauki odśwież umysł - wyjdź do ogródka, z psem, 

na balkon albo otwórz okno i pooddychaj świeżym powietrzem - to 

rozbudzi Twoje ciało i umysł, a także wzmocni Twoją odporność. 

4. Zawsze o określonej porze rozpocznij pracę zadaną przez nauczycieli - 

niech to stanie się Twoim codziennym rytuałem. 

5. W czasie nauki rób sobie krótkie ruchowe przerwy - podobnie jak w 

szkole pomiędzy poszczególnymi lekcjami, co pozwoli zregenerować 

umysł. Pamiętaj- ruch (nawet ten najmniejszy) to zdrowie! Ma on ogromne 

znaczenie w Twoim rozwoju. 

6. W czasie przerw unikaj oglądania youtub, seriali, grania w gry. 

Pamiętaj, że podczas takich krótkich przerw bardzo łatwo zatracić 

poczucie czasu. 

7. Zaplanuj sobie czas popołudniowy - to Twoja chwila na relaks, 

odpoczynek, rozwijanie swoich pasji. A to również jest niezwykle ważne 

dla Twojego prawidłowego rozwoju 

8. Utrzymuj kontakty towarzyskie. Jednak pamiętaj, aby odbywały się one 

TYLKO online. Można wykorzystać do tego np. Skype, Messenger, 

WhatsApp. Może uda się Wam stworzyć coś wspólnego razem. 

9. Nie zapominaj o relacjach rodzinnych - znajdź czas dla najbliższych. 

10. Możesz także zaproponować rodzicom pomoc w obowiązkach 



domowych. Może w tym czasie odkryjesz w sobie pasję do gotowania? 

11. Ustal sobie limit grania w gry komputerowe i oglądania seriali. 

12. 2 godziny przed snem wyłącz elektronikę - wycisz się, poczytaj 

książkę. 

Zaniedbując to narażasz się na problemy ze snem. 

13. Przed pójściem spać zrób sobie krótki plan działania na dzień następny. 

14. Zrelaksuj się, odpocznij, wycisz. 

15. Dbaj o sen. Śpij minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną 

i psychiczną. 

 

Zapewne są wśród Was osoby, które przeraża obecna sytuacja, wzbudza lęk. 

Pamiętaj - to tylko stan przejściowy. Jeśli będziesz przestrzegał ograniczeń                

i stosował się do zarządzeń nic Ci nie grozi. Bądź odpowiedzialny.                    

Proszę dbaj o siebie!  

Jeśli czujesz, że obecna sytuacja Cię przerosła - napisz, służę pomocą. 

e-mail: pedagog.pl@wp.pl 
pedagog szkolny: 

Paulina Lasota 
 

Do opracowania niniejszych informacji wykorzystano bazę materiałów p. Marty 

Jankowskiej- Ekotur. 
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