
Jak spędzić czas podczas kwarantanny 
 

Kwarantanna jakie pomysły? 

Co konkretnie można robić w domu, skoro już musimy w nim zostać? Jest bardzo wiele 

możliwości. Oto niektóre z nich: 

 

Pomysł 1: Kwarantanna i lektura 

 Czytaj zaległe lektury – Jak pokazują badania, Polacy czytają bardzo mało książek. Może to 

wynikać z różnych czynników: brak czasu,  zmęczenie, czasami zapominamy o tej formie 

spędzania czasu. Może właśnie w okresie kwarantanny warto do niej wrócić? 

Pomysł 2: Kwarantanna i telewizja jako źródło ciekawych informacji 

 Oglądaj programy, które Cię relaksują – Telewizja to nie tylko wiadomości na temat tego, co się 

dzieje na świecie. To także różne ciekawe programy popularnonaukowe, historyczne, kulinarne czy 

komediowe. Może masz jakiś ulubiony film, którego dawno nie widziałeś i chętnie sobie 

przypomnisz? 

 

Pomysł 3: Kwarantanna i eksperymenty w kuchni 

 Poeksperymentuj z gotowaniem – Teraz masz trochę czasu – czemu właśnie nie wykorzystać go na 

przyrządzanie nowych potraw z produktów, które masz w domu i zaskocz rodzinę? Może właśnie 

wspomniane wyżej programy coś podpowiedzą? 

Pomysł 4 i 5: Kwarantanna to czas także dla siebie 

Wreszcie odpocznij – Zwykle narzekamy na brak czasu na relaks. Zostanie w domu jest więc 

idealnym momentem na chwilę dla siebie, zwłaszcza, że nigdzie się nie musisz spieszyć. Skup się 

więc na sobie i obniżaniu napięcia nerwowego. 

 

Słuchaj ulubionej muzyki, popijając herbatę – Pomyśl, że jest to czas tylko dla Ciebie, delektuj się 

tym. 

Pomysł 6: Kwarantanna wykorzystaj wyobraźnię 

Stosuj wizualizacje – Przy okazji słuchania muzyki możesz również pokusić się o głębszy relaks. 

Wystarczy, że wyobrazisz sobie jakieś piękne miejsce, gdzie rzeczywiście byłeś lub chciałbyś być. 

Wówczas staraj się chłonąć wszystkimi zmysłami tę sytuację.  

https://www.medicover.pl/koronawirus/aktualnosci/
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Wyobraź sobie, jak leżysz nad oceanem, popatrz na lazur wody, poczuj bryzę owiewającą ciało, 

gorący piasek pod stopami, usłysz szum fal, przypomnij sobie, jak smakują lokalne specjały. Staraj 

się maksymalnie skupić na tej właśnie sytuacji. 

 

Pomysł 7: Podczas kwarantanny nie rezygnuj z ruchu  

Ćwicz regularnie – Wysiłek fizyczny w sposób zbawienny wpływa na nasze samopoczucie. 

Pamiętajmy, że w okresie pozostawania w domu warto wyznaczyć sobie konkretne godziny na 

ulubione ćwiczenia fizyczne. 

 

Pomysł 8: Kwarantanna daje czas na nowe pasje 

 Pomyśl nad nowym hobby – Czas pozostawania w domu można również wykorzystać na zajęcie 

się czymś zupełnie nowym. Może od zawsze chcieliśmy nauczyć się nowego języka, podstaw 

programowania, a już nieco zapomnianego szydełkowania? To jest właśnie dobry czas, żeby zacząć. 

 

Pomysł 9: Rozmawiajmy z najbliższymi czy znajomymi 

Poświęćmy czas na rozmowę z rodzicami, rodzeństwem, rodziną czy znajomymi –porozmawiajmy 

z nimi, o tym jak się czują, co ich cieszy, co ich martwi. 

 

Pomysł 10: Celebruj rodzinny czas  

 Cieszmy się z czasu spędzonego razem – Pomyślmy: uff wreszcie jesteśmy wszyscy w domu, 

możemy się cieszyć wspólną obecnością. 

Oglądajcie razem filmy, stare zdjęcia, grajcie wspólnie w gry planszowe, w karty, to bardzo zbliża 

i sprawia ogromną radość. 

 


