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Viața poate fi frumoasă și acasă! 



Ce te ajută în această perioadă? 



Păstrează rutina zilnică (ora de trezit/ somn, igiena, 
servirea mesei, diferite activități) 



Fă exerciții fizice ușoare. 
 



Mișcarea fizică: 
• îmbunătățește dispoziția emoțională 
• reduce stresul 
• te ajută să ai un somn calitativ 

 



Aerisește cât mai des camera 



Prioritizează sarcinile, temele 



Controlează-ți gândurile și dispoziția! 
Gândirea pozitivă îți dă o stare de bine. 



 
De astăzi ai mai mult timp pentru tine. Bucură-te! 



 
 
 
 
 
 
 

Planifică în fiecare zi o activitate plăcută! 
 
- ascultă muzică 
- desenează 
- creează obiecte handmade 
- joacă-te 



Învață ceva nou 
- un joc                     

               - o limbă străină 
                                - să cânți la un instrument 

 



Timpul trece mai ușor dacă faci ceea ce-ți place.  
Cântă, dansează! 

 



Planifică pozitiv ce vei face a doua zi! 
Optimismul te ajută să finalizezi sarcinile. 



Renunță la îngrijorări, acestea nu te ajută cu nimic! 



Fii recunoscător persoanelor care te ajută în această perioadă: 
- părinți 

   - prieteni 
- colegi 

                - cadre didactice 



Centrează-te pe ce este important: 
sănătate, familie, dezvoltare personală 



Citește! Lectura dezvoltă vocabularul,  îmbunătățește 
dispoziția și reduce stresul. 

 





Ajută părinții în treburile casnice 
- ordine în casă 

- implicare în pregătirea și aranjarea mesei 



Încearcă rețete noi în bucătărie împreună cu părinții 



Creează jocuri, “concursuri” în familie cu premii amuzante 



Rearanjează camera dacă simți nevoia de schimbare 



Privește această perioadă ca o lecție de viață care te ajută să evoluezi 



Urmărește seriale, deoarece acestea îți cultivă interesul și îți 
creează o stare de suspans benefică 



Discută sincer cu familia despre ceea ce simți și gândești 



Această perioadă poate deveni o etapă de autocunoaștere și generare de idei benefice 



Uită-te la poze! Sigur ai sute de fotografii prin care îți 
vei aminti de momentele frumoase petrecute 



Acordă atenție recapitulării 
cunoștințelor acumulate 



 
 

Exersează, lucrează în fiecare zi! 



Încheie ziua într-un mod plăcut: 
                             - cuvinte afectuoase familiei 

- îmbrățișări 
         - gânduri pozitive 



Nu uita! 
TU ai forța necesară pentru a-ți face 

viața frumoasă, chiar dacă stai acasă! 



 NU ești singur! 
SUNTEM TOȚI în aceeași situație! 





Ai încredere! Totul va fi bine! 



  
ȊNTREAGA ECHIPĂ DE SPECIALIŞTI  

A  C.J.R.A.E. CONSTANŢA, 
VA FI ALĂTURI DE TINE! 

 
Informaţii despre activităţile CJRAE şi resursele educaţionale propuse, găseşti la următoarele adrese: 

https://www.facebook.com/CJRAE-Constan%C8%9Ba-781645848623303/ 
www.cjraect.ro 

http://cjraect.ro/?fbclid=IwAR3zPvIcW-JijqHjvlMcN9l1QNbjXOt9YOtt_bFTk7k3QfyLAKvgaJPym1g 
www.isjcta.ro 
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