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Wielkanoc Wielkanoc świętujemy corocznie w gronie
najbliższych. Jednak w tych czasach jest to bardzo
utrudnione przez pandemię. Jest bardzo dużo
zakazów, które obowiązują w całym kraju jak i
państwie. Wielkanoc jest to święta chrześcijańskie
celebrujące śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Kiedyś
to święto obchodziliśmy w gronie najbliższych,
chodziliśmy do kościoła gdzie święciliśmy pokarm ,
którym później się dzieliliśmy. Ale niestety pandemia
pokrzyżowała nam plany, na święta nie będziemy mogli
spotkać się z najbliższą rodziną czy nawet na te święta
do nich pojechać . Będziemy musieli spędzić święta
sami w czterech ścianach. W Wielkanoc jest też dużo
tradycji np. malowanie jajek czy szukanie króliczków
czekoladowych, którzy chowają nam nasi rodzice.
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Jakie będą święta w tym roku? Na pewno nic się nie zmieni.
Podobnie jak w tamtym roku. Zostaliśmy znowu zamknięci w
domach. W ubiegłym roku spędzaliśmy je tylko w gronie
domowników. Wiele starszych osób siedziało w samotności.
Łączyła się przez telefon z najbliższymi. Moja rodzina podobnie
łączyła się z rodziną, której nie mogła zobaczyć. Zdecydowanie to
były dziwne święta. W tym roku znowu mamy podobnie. Wiele osób
marzy o tym, żeby mieli możliwość odwiedzenia swoich
najbliższych. Szczególnie starsi członkowie rodziny powinni mieć
możliwość spędzania tych dni w gronie rodzinnym. Pielęgnując
tradycje, żeby chociaż na chwilę zapomnieli o samotności. Dla nich
samotność jest straszna a my też chcielibyśmy spotkać się ze
swoimi dziadkami, posłuchać wspomnień lub po prostu pobyć w
ich towarzystwie, zobaczyć radość na ich twarzy. Chciałabym, żeby
te święta były spędzone tak jak przez pandemia. Ale to chyba dalej
tylko marzenia. Julka B.
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Jak w fajny sposób spędzić święta wielkanocne z rodziną? Wielkanoc tuż tuż... Jest to
czas, który możemy spędzić razem z naszymi bliskimi. To święto odbywa się co roku i
co roku możemy je spędzić tak fajnie. Opowiem wam o tym jak w fajny i miły sposób
możemy spędzić ten niezwykły czas ze swoją rodziną. 
 1. Malowanie pisanek. Niby banalne i takie starodawne ale malowanie pisanek, to
naprawdę frajda dla dziecka. Raz na rok można przecież ubrudzić stół a nawet i
podłogę, a zabawa gwarantowana. W ten sposób możemy też zjednoczyć się z
naszymi rodzicami, bo będą nam pomagać i robić to razem z nami.
 2. Wybrać się z całą rodziną np. na rowery. To dobra okazja na spędzenie razem
popołudnia na świeżym powietrzu. W ten sposób spędzimy ze sobą trochę czasu,
dotlenimy się, pooglądamy różne widoki oraz możemy się dobrze bawić np. zrobić
wyścigi na rowerach. To jest dobry czas by zacząć się ruszać i żeby zrobić dobrą
formę na lato. 
 3. Wspólne posiłki. Warto jest zjeść wspólnie chociaż jeden posiłek np. śniadanie czy
obiad. Niektóre osoby nie mają okazji zjeść takich posiłków wspólnie z rodzicami bo
większość jednak pracuje, lecz wielkanoc to święto, mamy wolne i mamy okazję aby
zjeść razem. Korzystajmy więc z tego. 
 4. Poświęcić czas na wspólne kolorowanki lub dekoracje świąteczne. To idealne
zajęcie domowe, gdy na dworze pada deszcz. Przy takiej czynności spędzamy
wspólnie czas oraz możemy ze sobą porozmawiać na wszystkie tematy.
 5. Wypiekanie świątecznych słodkości. Kolejny super pomysł na spędzenie
wspólnego popołudnia. Mniejsze dzieciaki mogą wykraiwać ciasteczka, a starsze
mogą dekorować lukrem bądź wszelkiego rodzaju posypkami. Wtedy spędzamy
wspólnie czas, ale również świetnie się bawimy. 
 6. Maraton filmowy na kanapie. Wybierzcie sobie wspólnie film, który będziecie
oglądać. Najlepiej, żeby każdemu on podpasował bo nie fajnie by było gdyby połowa
osób oglądała, a połowę by to w ogóle nie interesowało. Przyszykujcie sobie popcorn
i różne przekąski i zasiadajcie do oglądania.
 7. Piknik na dworze. Jeżeli macie w pobliżu jakąś łąkę lub rzekę wybierzcie się
rowerami na wspólny piknik. Weźcie ze sobą koc, koszyk z przekąskami oraz inne
rzeczy, które będą wam potrzebne. Spędźcie razem czas zajadając się super
przekąskami podziwiając piękne widoki.
 8. Lany poniedziałek tzw. śmigus-dyngus. Ten dzień jest jedynym dniem w roku.
Postarajcie się go spędzić razem z rodziną. Chyba każdy wie na czym on polega. Nie
dość, że spędźcie wspólnie czas to będzie ubaw po pachy. Oto było kilka moich
pomysłów na wspólnie spędzanie wielkanocy z rodziną. Mam nadzieję, że te święto
spędzicie razem ze swoimi bliskimi i będziecie się wspólnie dobrze bawić. Jeżeli nie
wiecie co zrobić w wielkanoc możecie skorzystać z moich pomysłów i wspólnie
spędzić ten czas z rodziną. Wesołych Świąt Wielkanocnych! Weronika Rostkowska 7a
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