
Porady dla nastolatków dotyczące sposobów radzenia sobie z czasem i sytuacją w okresie
pandemii.

Dla nas wszystkich, ta nowa sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest trudna. Poniżej przedstawiam 
Wam droga młodzieży :) kilka porad jak funkcjonować podczas tej pandemii :

1)  Rytm  dobowy –  nagła  zmiana  w  harmonogramie  dnia,  spowodowana  brakiem  szkoły,
może  wpłynąć  na  przestawienie  Waszego  dotychczasowego  rytmu  dobowego.  Niektórzy
z  Was  z  radością  wyłączą  poranne  budziki,  a  moment  zasypiania  przesuną  o  parę  godzin  do
przodu, spędzając ten czas przy komputerze, telefonie lub książce. Wyśpijcie się, odpocznijcie, ale
pamiętajcie,że za kilka tygodni wrócicie do warunków życia sprzed pandemii
2)Plan  dnia  –  duża  ilość  wolnego  czasu,  którą  obecnie  posiadacie,  to  doskonała  okazja  do
nadrobienia zaległości szkolnych, obejrzenia ciekawych filmów, przeczytania książek. Trzeba to
tylko odpowiednio rozplanować. Zachęcam Was do stworzenia planu na najbliższe dwa tygodnie.
Możecie  w  nim  uwzględnić  powyższe  czynności,dodając  np.  jakie  posiłki  będziecie  gotować
danego dnia, kiedy przeznaczycie czas na aktywność fizyczną, itp.
3)Ograniczenie  informacji –  zadbajcie  o  swoje  zdrowie  psychiczne  poprzez
ograniczenie  dostępu  do  mediów  społecznościowych,  portali  informacyjnych,  telewizji.
Ciągłe  odświeżanie  stron  internetowych  może  powodować  wzrost  napięcia  i  lęku
związanego z obecną sytuacją. Jeśli macie problem ze zrozumieniem ich zapytajcie , rodziców lub
zadzwońcie do mnie lub osoby którą znacie.
4)Aktywność  fizyczna  –  bycie  aktywnym  to  podstawa  dbania  nie  tylko  o  zdrowie  fizyczne,
również  o  psychiczne.  Zadbajcie  o  siebie!  Jeśli  potraficie  ściągnijcie  aplikacje  do  ćwiczeń  lub
włącznie you tuba spróbujcie ćwiczeń w domu. 
5)Kontakt  interpersonalny –  jako  istoty  społeczne  potrzebujemy  kontaktu  z  innymi  ludźmi.
Najbliższy  okres  to  również  okazja  do  spędzania  czasu  z  najbliższymi  w  innej  formie.  Warto
wyciągnąć planszówki lub przygotować filmy na wspólny seans. 
6)Higiena  –  zadbajcie o  przestrzeganie  zasad  higieny,  które  zostały  opisane  przez  Światową
Organizację Zdrowia. Niektóre z ograniczeń wprowadzonych przez rząd mogą wzbudzać w Was
złość i poczucie ograniczenia Waszej wolności. Higiena jednak jest w tym przypadku bardzo ważną
rzeczą . Przestrzegajcie jej!
7)Radzenie  sobie  ze  stresem –  odczuwanie  napięcia  w  obecnej  sytuacji  nie  jest  czymś
nadzwyczajnym.  Pomaga  nam  dostrzec  niebezpieczeństwo  i  odpowiednio  szybko  na  nie
zareagować. W tym przypadku, np. ze względu na lęk o nasze zdrowie, jaki i zdrowie naszych
bliskich,  jesteśmy  wyczuleni  na  przestrzeganie  bardziej  rygorystycznych  zasad  higieny.  Jeżeli
jednak czujesz, że lęk o przyszłość zaczyna być przytłaczający i trudno Ci samemu sobie z nim
poradzić, zachęcam do korzystania z pomocy mojej - Pedagoga jaki i Psychologa ( jesteśmy dla
Was pod telefonem :) ).
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