Моите приятни занимания в домашни условия
Някога мислил ли си си, че може генарал Мутафчийски да
говори пред медиите за коронавируса или въобще да си
си мислел, че някой ден ще има болест, която ще се казва
COVID-19? Лично аз не, но това е друга тема. Аз пиша това
за всички деца, които искат отново да са навън.
Посвещавам обежденията си на всички лекари, които се
борят с този гаден вирус и на всички българи с моята
надежда за по- добър живот. Аз, Габриела се надявам на
по-добър живот след тази пандемия, но хайде вече да ви
разкажа защо пиша това. Искам да ви запозная с нещата,
които ми помагат да не мисля за коронавируса и да се
забавлявам вкъщи. И ще ви запозная с моето правило
вкъщи по време на пандемия.
1. Бъди дисциплинирана- в това време за мен тя е
важна, но и не само тогава.
Заниманията, които аз правя и ви съветвам и вие да
правите:
1. 10-15 минутна тренировка- аз лично ходех на три
спорта преди пандемията ( футбол,ролери,плуване )
и затова за мен е важно да остана във форма
2. Да си лягате рано и да ставате рано- съветвам ви да
не нарушавате режима си, защото ще дойде ден, в
който ще ходим на училище и вие няма да можете да
заспите рано, защото ще сте свикнали да си лягате
към 23 часа.

3. Да учите като хората- казвам го, защото някои хора,
които познавам се скатават от госпожата, защото
през компютъра тя нищо няма да им направи. Дори и
да е така ще видите, че после контролните ви ще
бъдат изпълнени с лебеди.
Заниманията, които аз обожавам да правя вкъщи:
1. Да готвя- това за мен е изключително отпускащо, а и
за мен храната е страхотна и заслужава уважение.
Гледам нови рецепти от сайта Gotvach.bg, а това е
линка към него- https://gotvach.bg/.
2. Да редя пъзели- имам два пъзела от 1000 части и
един 3 д пъзел, които ми харесват страшно много.
3. Да оцветявам анти-стрес книги- тъй като съм момиче
вероятно ми допадат толкова много. Това е линк към
моята любима поредица- https://www.book.store.bg/p166426/anti-streskniga-za-ocvetiavane-obicham-cvetovete.html.

4. Да гледам моят любим сериал- това ми доставя
удоволствие.
5. Да си говоря с приятели- щом неможе да се виждаме
ще си говорим.
Това са моите приятни занимания, и ако четеш това значи
аз съм успяла. Какво съм успяла ли? Успях да докажа, че
всичко ще се нареди.
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