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Kad ir kaip komiškai skamba, bet

praeitais metais, Kalėdoms pasaulis gavo

COVID-19. Tai taip ir banguojam jau

ištisus metus su didesniais ar mažesniais

suvaržymais. Kiekviena banga sukelia

savotiškų iššūkių. Jeigu pavasarį jautėmės

išsigandę, sunkiai gebantys prisitaikyti. Tai

dabar, užklupus antrajai pandemijos

bangai, atrodo užtektų tik įkvėpti ir

nusiraminti. Tačiau antroji pandemijos ir

su ja susijusių suvaržymų banga mus

kankina ilgais žiemos vakarais. Jau šiaip

nėra sunku išgyventi šį tamsųjį ir šaltąjį

periodą. Krenta motyvacija. Norisi

miegoti ir valgyti, ir nieko neveikiant

sulaukti pavasario. Ir per tuos tingiuosius

mėnesius planuoti – ką veiksime atšilus

orams. Sportuosime. Daug būsime

gamtoje. Rūpinsimės savo sveikata. Šiais

metais mūsų tingusis periodas dar ir

įspraustas į mažą dėžutę.

Kooperuojamės su gimnazijos mokiniu

Aleksandru Poškumi ir pasitelkdami

žodžius bei piešinius, bandysime

supažindinti su dienotvarkės

organizavimo principais karantino metu

bei įkvėpti nepamiršti rūpintis tiek fizine,

tiek emocine sveikata.

Vilniaus r. Medininkų šv.
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Norint mėgautis gyvenimu karantino metu ir jausti kuo mažiau streso – užtenka susidaryti rutiną ir ja

kasdien vadovautis. Tai padės jaustis savo gyvenimo šeimininku. Nors iš pradžių dienotvarkės sudarymas ir

pastangos jos laikytis gali sukelti mažus nepatogumus, tačiau nepasiduok. Kartu su visa šeima gana greitai išmoksit

prisiderinti prie vieni kitų rutinos ir mėgautis kasdiene veikla.

Kelkis visuomet tuo pačiu laiku, eiti miegoti

paskaičiavus poilsiui tinkamą valandų skaičių;

Neišsikelk sau pernelyg aukštų tikslų;

Skirk laiko dienotvarkės planavimui ir peržiūrėjimui

bent kartą per savaitę. Tokiu būdu galėsi sekti savo

aktyvumo ir laiko valdymo gebėjimus. Galėsi iš

karto pamatyti kokioms veikloms kiek laiko skiri ir

daugiau laiko paskirti įdomesnėms arba

sunkesnėms užduotims atlikti;

Padėk savo šeimos nariams susidėlioti dienotvarkę.

Stenkitės derinti visų šeimos narų dienotvarkes,

atsižvelgiant į tokius kriterijus, kaip: laikas mąstymui

(skaitymas, mokymasis, darbas prie kompiuterio),

laikas pokalbiams, laikas laisvalaikiui;

Tarkis su savo šeimos nariais dėl dienotvarkės

sudarymo ar pakoregavimo. Dienotvarkę pakabink

matomoje vietoje;

Laikykis nusistatytos dienotvarkės;

Įsirenk savo „darbo“ vietą namuose. Apgalvok ne tik

patogumą, bet ir jaukumą. Tavo darbo vieta turi

tave džiuginti ir įkvėpti dirbti. Esant galimybei savo

darbo vietą atskirk nuo kitų šeimos narių darbo

vietos;

Valgyk sau įprastu laiku. Tai, kad neišeini iš namų,

dar nereiškia, kad gali valgyti visuomet ir viską iš

eilės;Nusimatyk pertraukų savo dienotvarkėje.

Geriausiai išlaikai dėmesį ne ilgiau nei 45 min.

Pertraukas išnaudok pajudėjimui: išeiti

pasivaikščioti (išnešti šiukšles), pažaisti su

augintiniu, pratempti raumenis, nuvalyti dulkes...

yra daug veiklų, kurios reikalauja pajudėti;

Įsitrauk į namų ruošos darbus. Tai puiki priemonė

pasimankštinti, atsitraukti nuo rimtų užduočių

sprendimo ir pailsinti savo mintis;

Normaliomis sąlygomis rutina sukasi aplink

mokyklą, darbą, sportą, kitus užsiėmimus, kuriuose

dalyvaujame, bendruomenines veiklas. Bet kol ir

vėl galėsime grįžti prie mums įprastų užsiėmimų ir

formų, štai keletas paprastų patarimų kaip

užtikrinti stabilumą savo gyvenime:

Į dienotvarkę įtrauk ir naudojimosi išmaniaisiais

įrenginiais laiko apskaitą. Kai kompiuteris ar telefonas

nėra būtinas darbui, iškeisk juos į kitas veiklas. Mokyk

save nustoti skrolinti. Pokalbiams su draugais paskirk

dienos bėgyje po kelias minutes atskirais tarpais.

Įsitikinsi, kiek daug laiko praleidi siuntinėdamas

smailus;

Jeigu pastebi, kad dienos bėgyje jauti nuovargį, skirk

laiko ramiai pailsėti. Išjunk telefono garsą. Įsitaisyk

patogiai ir nieko neveik. Net 15 min ramaus snaudulio

padaro stebuklus;

Vakarą skirk veiklai, kuri tau padeda nusiraminti. Tai

gali būti nuo pasivaikščiojimo gamtoje iki filmo

žiūrėjimo ar knygos skaitymo. Maža vieša paslaptis:

vaikščiojimas tolygiu tempu yra mechaninis

veiksmas, kuris padeda atpalaiduoti emocijas ir

suteikia nusiraminimą;

Nepamiršk bendrauti su artimaisiais. Nors visą dieną

būnant namuose atrodo, kad jau viską pasakei ir

netgi spėjot vieni kitiems pabosti, į bendrą

dienotvarkę įtraukite bent pusvalandį pokalbiams,

kurių metu akcentuokitės į gerųjų šeimos narių

savybių įvardinimą ir pasidžiaugimą praėjusia diena;

Jauskis laisvai ir leisk sau nukrypti nuo dienotvarkės.

Leisk sau malonumą vietoj rimtų pietų gaminimo ir

pilnavertiško maisto valgymo, kartais pasimėgauti

užkandžiais ar vietoj rimtos knygos skaitymo tuščiai

paskrolinti facebook‘ą.

Šiuo trumpu straipsniuku, norime jums pasakyti,

kad neprivalote būti tobuli ir viską kontroliuoti.

Tiesiog stenkitės dėl savęs, kiek leidžia aplinkybės.

Nepamirškite, kad mokantis iš namų geriausia, ką

galite dėl savęs padaryti – tai susiplanuoti savo

dienotvarkę ir stengtis jos laikytis, nepamiršti

judėti. Ir keisti savo situaciją nuo jausmo, kad kaip

žiurkėnas vis bėgi ratu, iki jausmo, kad supiesi ir

šis procesas neišsunkia iš tavęs paskutinių

energijos lašelių.


