
#UZALEŻNIENIE OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Kasia ma 15 lat, właśnie kończy gimnazjum. Rodzice 
prowadzą firmę. Kasia nie rozstaje się z telefonem, nie-
ustannie pisze sms-y, zagląda na Instagram i Facebooka. 
Ciągle jest w kontakcie z innymi.

Przeczytajcie jej posty, spróbujcie zrozumieć, zwróćcie też 
uwagę na przyczyny i konsekwencje jej zachowań. 

Muszę się Wam pochwalić, WRESZCIE rodzice kupili mi nowego iPhone’a! Aaa...

jestem mega zadowolona, w końcu będę mogła robić normalne foty na insta, 

a nie tak jak do tej pory. Spodziewajcie się też większej ilości filmików na snapie. 

Wracam do żywych! Muszę tylko coś wymyślić, żeby mieć wyższy abonament, 

ten obecny jest zdecydowanie za mały. Może coś polecicie?  CU soon <3

Hej!18.05.
2012

Sara ~ Wrzucaj, wrzucaj… czekamy ;D

Tomek ~ To może F4F?

                 Kasia ~ Pewnie, już dodaję ;) 

Arek ~ Nie wiem w jakiej masz sieci, ale teraz w każdej jest coś  fajnego.               
              Ja mam 500 sms-ów do swoich. Chociaż to i tak nie wystarcza na długo.

Kasia ~ Dzięki, zaraz poszukam. No właśnie coś czuję, że 500 to mało ;p 

                 Sara ~ Pewnie, już dodaję;) 

• chęć zwrócenia na siebie uwagi

• poddawanie sie modzie na posiadanie 
najnowszych gadżetów

• nieustanna potrzeba bycia on-line

ZAPAMIĘTAJ!



#UZALEŻNIENIE OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Tydzień z moim jabłuszkiem. Jest mega, bardzo intuicyjny i ta jakość fot - ciągle 

coś pstrykam. Nawet na instagramie liczba obserwatorów nieźle podskoczyła. 

Poza tym znalazłam sobie fajny pakiet, tak jak pisaliście 500 sms-ów, ale to za 

mało, na szczęście można wykupić ile się chce, w tamtym tygodniu wykorzysta-

łam 2 ;p haha… ale to dlatego, że Aśka i Marcin zrobili to samo i założyliśmy się, 

kto więcej wypisze. Poza tym wykupię sobie większy dostęp do sieci, tak będzie 

taniej i szybciej. Będę mogła korzystać z fb ;D Szkoda, że jeszcze nie wszędzie 

jest dostęp do Wi-Fi, to mogłoby wiele ułatwić. 

Rocznica...25.05.
2012

• zabieganie o popularność

ZAPAMIĘTAJ!

Arek ~ Wi-Fi to chyba najlepszy wynalazek! 

Kasia ~ Racja! ;D Tylko te zasięgi ;/ • wzrost kosztów korzystania z telefonu


