
Wychowanie do życia w rodzinie 

Czas kwarantanny, to doskonały sprawdzian z przedmiotu, jakim jest wychowanie do życia w 

rodzinie. Co zrobić, by zdać ten sprawdzian celująco?  

Spędzamy z naszymi bliskimi znacznie więcej czasu niż podczas normalnego tygodnia pracy, 

dzięki temu możemy przyjrzeć się naszym relacjom, a jeśli nie są one doskonałe, strać się 

choć trochę popracować, by je ulepszyć.  

Oto kilka moich propozycji dla Was, chciałabym żeby czas, z którym przyszło nam się 

zmierzyć, był dla nas doskonałą okazją do tego, by nasze rodziny były silniejsze, pełne 

miłości i szacunku, wdzięczności za to, że możemy być razem, że mamy siebie zarówno 

wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi, ale również w tych trudnych momentach.  

„Rodzina to silnik umożliwiający podbój świata, a zarazem bunkier, w którym można 

się schronić” – Maxime Chattam.  

Zachęcam Was, aby codziennie podejmować, choć jedną z poniższych propozycji, ponadto 

będę wysyłała Wam filmy oraz krótkie teksty, które - mam nadzieję - staną się dla Was 

inspiracją do tego, aby z trudnego czasu kwarantanny wypłynęły wielkie pokłady dobra. 

Trzymajcie się zdrowo 😊 

 Powiedz swoim bliskim miłe słowo: „Kocham Cię”, „dziękuję”, „dobrze, że jesteś” 

 Przeczytaj książkę 

 „W dobie paniki zarażaj ludzi spokojem” możesz udostępnić na portalu 

społecznościowym jakieś pozytywne słowo, może dobro, o którym ostatnio słyszałeś, 

które zjednoczyło ludzi na całym świecie 

 Porozmawiaj ze swoim rodzeństwem (zapytaj, jakie mają plany na przyszłość?, kim 

chcieliby zostać w przyszłości?,) 

 Porozmawiajcie o uczuciach, które towarzyszą Wam podczas kwarantanny 

 Jeśli masz młodsze rodzeństwo pobawcie się wspólnie 

 Zadzwoń do dziadków, zapytaj jak się czują, powiedz, że za Nimi tęsknisz 

 Porozmawiaj z kolegami z klasy (jeśli będąc w szkole miałeś z nimi jakiś konflikt 

spróbujcie go wyjaśnić i dojść do porozumienia)  

 Pooglądajcie wspólnie rodzinny album 

 Zaproś wszystkich domowników na gry planszowe 



 Ogranicz czas na gry komputerowe (i tak potrzebujesz go dużo do nauki online) 

 Zrób pracę plastyczną (może jako prezent dla bliskich) 

 Poświęcaj czas na swoje hobby (a może znajdziesz inne, które nie wymaga wyjścia z 

domu?) 

 Napisz wiersz o swoich uczuciach towarzyszących Ci w tych dniach 

 Zastanów się, co chciałbyś robić w przyszłości, jaki zawód wykonywać, poczytaj 

informacje na ten temat 

 Pomyśl, jakie są Twoje marzenia  

 Pogłębiaj wiedzę z przedmiotu, który naprawdę Cię interesuje  

 Pomóż koledze w pracy domowej lub wytłumacz mu materiał, którego nie rozumie 

 Słuchaj piosenek w języku angielskim, przetłumacz tekst Twoich ulubionych  

 Bądź systematyczny i odpowiedzialny, nie odkładaj nauki online na inne dni 

 Spędzaj czas aktywnie, zrób aerobik z Twoim ulubionym trenerem online 

 Pomóż w domowych obowiązkach: 

- posprzątaj Swój pokój 

- wynieś śmieci 

- pomagaj w przygotowaniu posiłków 

- zrób wiosenne porządki w swoim ogrodzie 

- może spróbujesz zrobić ciasto? 

 

 Zrób to, co dawno odkładałeś przez brak czasu 

 Miejsce na Twoje propozycje ……………………..  

(Sam wiesz najlepiej, jak być WSPANIAŁYM CZŁOWIEKIEM)  

 

 

 

 

 


