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W tym trudnym czasie większość naszych
codziennych aktywności przeniosła się do e-świata. 
Mamy e-szkołę, również e-spotkania ze znajomymi.

Wynikiem tego jest duża  ilość czasu spędzana przed
monitorem laptopa czy też komputera. Dodajmy

również wolny czas, który np. spędzamy przed
telewizorem czy też ze smartfonem w ręku. 



Już po 3 tygodniach pracy w domu, możecie
zaobserwować zmiany w funkcjonowaniu waszego

organizmu,np. ból kręgosłupa, problemy ze
wzrokiem i koncentracją, ból głowy, zmęczenie,

rutyna, brak motywacji do nauki. Niestety te
negatywne skutki mogą narastać, jeśli nie

znajdziemy równowagi w nowej dla nas
rzeczywistości. Postarajmy się zadbać o nasz
organizm i przetrwać ten specyficzny czas, z

najmniejszą ilością skutków ubocznych dla naszego
zdrowia fizycznego i psychicznego.
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Zadbaj  o swoje  stanowisko i
komfortowe warunki do nauki.

Uczycie się przy komputerze średnio 4-6
godzin. Zależy to oczywiście od dnia oraz

zadań, które musicie wykonać. Dlatego też, aby
praca była bardziej efektywna i zajmowała wam
jak najmniej czasu, dobrze jest zadbać o swoje
miejsce pracy. Najważniejszym punktem pracy

są: biurko, ekran, fotel, a także oświetlenie.
 

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
mówią o tym, że ekran powinien się znajdować

w odległości od 40 do 75 cm od oczu osoby,
która się przy nim znajduje. Nie jest wskazane,

aby górna krawędź monitora znajdowała się
powyżej oczu. Znaki na ekranie powinny być

przejrzyste. Kontrast i jasność mają być
odpowiednio ustawione w zależności od

warunków oświetlenia pokoju. Pokój, w którym
pracujecie, powinien być dobrze oświetlony,

najlepiej światłem naturalnym. 



Biurko powinno zapewnić swobodną
powierzchnię do łatwego posługiwania się
najważniejszymi elementami związanymi z

nauką. Łokcie powinny znajdować się na
biurku. Istotną rzeczą jest to, aby ustawienie

wysokości fotela do wysokości biurka
umożliwiało naturalne ułożenie kończyn
górnych, a także wystarczającą przestrzeń

przeznaczoną na nogi pod blatem. Krzesło ma
spełniać wymogi stabilności oraz zapewnić

wygodną pozycję ciała.



Zadbaj o to, aby podczas pracy było jak
najmniej ,,rozpraszaczy". Pierwszym z nich
jest telefon, jeśli możesz, wycisz wszystkie
powiadomienia w telefonie. Twoja praca

będzie bardziej efektywna, gdy nie będziesz
spoglądał co 5 min.w telefon. Istnieją
również aplikacje, które z łatwością

ustawiasz w stan ,,uśpienia” na czas nauki.
Kolejnym czynnikiem rozproszenia może

stać się bałagan w otaczającej nas
przestrzeni. Każdy z nas ma swoje

preferencje co do porządku, jednak w
uporządkowanym pokoju łatwiej się

skupić.



Krótkie przerwy w nauce mogą pozytywnie
wpłynąć na samopoczucie oraz motywację do
dalszej pracy. Zaplanuj sobie czas nauki oraz
przerwę. W czasie przerwy wyjdź na chwilę na

świeże powietrze, wykonaj np. skłony tułowia w
przód, wyciągnij ręce do góry, aby rozciągnąć
mięśnie całego ciała. Po dniu nauki ważny jest

aspekt codziennej aktywności fizycznej. 
W internecie jest bardzo dużo filmów z

ćwiczeniami, nie musi to być morderczy trening
przez 1 godzinę. Ważne, aby znaleźć czas dla siebie
nawet przez 15 minut i chwilę się porozciągać czy

też wyjść na spacer.

Regeneracja - to takie proste?



Przechodzimy do najważniejszej części
naszej regeneracji, czyli snu. Jakość snu

oraz pora zasypiania ma duże znaczenie.
Porę snu możemy kontrolować najlepiej
kłaść się spać około godziny 21.00-22.00.

Twój czas snu według National
Sleep Fundation powinien wynosić od 8 do

10 godzin snu. 

Dobre samopoczucie zawdzięczamy, także
zdrowej diecie. Postaraj się, aby była

pełnowartościowa z dużą ilością warzyw. 
Nie zapominaj, o nawodnieniu organizmu,
spróbuj codziennie pić minimum 1,5 litra

wody.



 Czy jakość snu da się kontrolować? Oczywiście,
że tak. Pierwszym czynnikiem jest rezygnacja z
urządzeń elektronicznych godzinę przed snem.

Bo jeśli nasz umysł przez cały wieczór jest
narażony na światło niebieskie nie zdaje sobie

sprawy z tego, że powinien się wyciszać i
przygotowywać do snu. Powinniśmy zadbać o
poprawne funkcjonowanie cyklu dobowego
poprzez ograniczenie niebieskiego światła.

Możemy zainstalować sobie na telefony
aplikację zmniejszające emitację światła

niebieskiego, jak również zakupić okulary, które
całkowicie blokują niebieskie światło.

Zastosowanie wyżej wymienionych czynników
może znacznie polepszyć jakość snu i tym

samym polepszyć samopoczucie.



Nie ma idealnego przepisu na
przetrwanie w tym trudnym czasie.
Ważne jest to, aby nie zapominać o
codziennych czynnościach, które
przyczyniają się do poprawnego

funkcjonowania organizmu.
 

 Każdy z was zapewne znajdzie swój
własny sposób, aby ten czas przetrwać w

pełnym zdrowiu.
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