W kuchni
1. Zróbcie pieczątki z ziemniaków. Mogą przydać się też w innych zabawach – na przykład na poczcie!
2. mąka/ryż/płatki śniadaniowe
3. Pokolorujcie makaron w różnych kształtach i zróbcie z niego biżuterię.
4. Upieczcie ciasteczka, takie najprostsze żeby dzieci mogły jak najwięcej pomóc
5. Wypijcie gorące kakao, może z piankami? Koniecznie przez różnokolorowe słomki!
6. Zróbcie domowa pizzę. Najlepiej kilka małych, dla każdego taką jak lubi najbardziej!
7. Zróbcie z jedzenia sztukę! My zrobiliśmy obraz z płatków Nesquik. Ale możecie zaszaleć i stworzyć prawdziwe arcydzieło z różnokolorowych warzyw i owoców!
W pokoju
8. Zaopatrzcie się w zapas papieru i bawcie się origami. W Internecie znajdziecie mnóstwo inspiracji!
9. Kółko i krzyżyk. Prawdziwa klasyka, która w kilka sekund pozwoli
10. Państwa Miasta – kto z nas nie pamięta tej gry z dzieciństwa. Świetnie sprawdza się nawet teraz, w erze komputerów i smartfonów.
11. Gra w skojarzenia (świetnie sprawdza się też w samochodzie)
12. Kalambury – można się uśmiać, aż do łez ;)
13. Statki – mogą być w postaci pudełkowej-zabawkowej, a mogą być też klasyczne, przecież wystarczy tylko kartka.
14. Zamiana ról – to kolejna zabawa, która potrafi rozbawić całą rodzinę w kilka chwil!
15. Papier, kamień, nożyce – gra ekspres, nawet podczas robienia ciasteczek ;)
16. Zbudujcie bazę! Pamiętacie te bazy z dzieciństwa? Teraz możecie skorzystać ze swojego doświadczenia i zbudować razem z dzieckiem super-bazę! Kwaterę główną!
17. Drzewo genealogiczne – spróbujcie przeanalizować historię swojej rodziny, dla dziecka to będzie wspaniała przygoda.
18. Gry planszowe – uwielbiam je! Co powiecie na „dzień gier planszowych”? Prawdziwy maraton!
19. Konkurs kto zbuduje większą wieżę z klocków!
20. Dzień w piżamach, szaleństwo prawda? Ale czemu nie?
21. Zabawa w chowanego. Jak się dobrze schowasz, to nawet odpoczniesz chwilkę ;)
22. Nauczcie się magicznej sztuczki. Aby dzieciom zaimponować nie potrzeba zaawansowanych sztuczek. Z pewnością znajdziesz jakąś łatwą do nauki ;)
23. Załóżcie zespół muzyczny. Koniecznie wymyślcie nazwę, a możecie nawet zaprojektować pierwszą okładkę!
24. Zróbcie film poklatkowy. Jaki? Na przykład z ludzikami LEGO :)
25. Nakręćcie „prawdziwy” film! Aby lepiej się wczuć, możecie wcześniej przygotować profesjonalny scenariusz!
26. Zróbcie maraton filmowy! Nie zapomnijcie o przekąskach i ciepłych kocach :)

1. BUDOWANIE BAZY
Czyli inaczej grajdoł, namiot, kryjówka – zwał jak zwał. Zamiana części pokoju w bazę przy pomocy mebli, kocy i poduszek, może być początkiem mnóstwa scenariuszy. Przytulna ciasnota kocowej kryjówki może udawać tipi lub zamek księżniczek, leśną dziuplę albo domek dla lalek. Można w niej urządzić herbatkowe przyjęcie lub szpital dla misiów, można kryć się przed wrogiem, ale przede wszystkim – budować, urządzać, mocować, wieszać, osłaniać, kokosić się i mościć, wynieść stosy szmat, tonę zabawek i siedzieć tam, z rodzicami lub bez, przez pół dnia co najmniej, tak fajne jest to zajęcie.

Kwarantanna i lektura
Czytaj zaległe lektury – Jak pokazują badania, Polacy czytają bardzo mało książek. Może to wynikać z różnych czynników: nie mamy czasu, jesteśmy zmęczeni, czasami zapominamy o tej formie spędzania czasu. Może właśnie w okresie kwarantanny warto do niej wrócić? Nie masz książek to może audiobooki.
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?
Kwarantanna i eksperymenty w kuchni
Poeksperymentuj z gotowaniem – Teraz masz trochę czasu – czemu właśnie nie wykorzystać go na nauczenie się gotować, pomóc rodzicom przy przygotowaniu posiłków nowych potraw z produktów, które macie w domu. Możesz poszukać inspiracji w internecie.


Słuchaj ulubionej muzyki, popijając herbatę – Pomyśl, że jest to czas tylko dla Ciebie
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. 
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.
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.
Kwarantanna to także dodatkowy czas na porządki domowe
Zajmij się generalnymi porządkami w domu. Warto przejrzeć ubrania, może wszystkich nie nosimy? Może warto część z nich sprzedać, oddać potrzebującym, zrobić miejsce na nowe. A może szafki w kuchni czy salonie wymagają przejrzenia i uporządkowania? 
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 chcieliście się nauczyć czegoś nowego.
Kontakty z bliskimi 
Wykonaj telefon do bliskich – dziadków. Zróbcie to zdalnie. Zapytajmy o ich zdrowie, samopoczucie.



