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HEJTING

Miej odwagę mówić prawdę, nienawiści powiedz - Nie! 

Nie szydź z innych w internecie, bo nie ładne to a złe.
 
Wymarz wszystkie wulgaryzmy, co panoszą się w języku,

bo ich wszędzie jest za dużo, krzywdząc ludzi wciąż bez liku. 

I pamiętaj, jeśli możesz, twarzą w twarz stań jak na ringu. 

Bądź uczciwy i bez skazy, nie dopuszczaj do hejtingu.





CYBERPRZEMOC

Gdy cię w necie ktoś zagadnie, 

Może cię poprosić ładnie.

Nie podawaj mu adresu!!!!!

By w przyszłości nie mieć stresu.

Nie bądź w sieci zbyt wylewny, 

Bo nie jesteś tego pewny,

Że ktoś bardzo bardzo zły, 

Może ci uprzykrzyć dni. 

Więc jest taka moja rada

Grzecznym zawsze być wypada. 

Ale każde dziecko wie, 

Cyberprzemoc — to jest złe





STALKING

Jeśli ktoś za tobą chodzi,

Śledzi ciebie, wciąż wydzwania. 

Nagabuje, w necie grozi.

Działaj zaraz - bez wahania! 

Nic Ci złego się nie stanie,

reagując ze spokojem.

I stanowczo powiedz mamie 

- Ja stalkingu się nie boje!





UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

Jakże piękny jest nasz świat, są tu góry, morza, las,

Więc dlaczego przed ekranem spędzam cały wolny czas? 

Nie wychodzę na podwórko, nie spotykam z kumplem się

Nie wiem co jest za tą górką, co jest dobre a co złe.

Bo mój świat jest w komputerze, mam tu wszystko - cały glob

Spidermana, dzikie zwierzę, gry i filmy cały rok

Polajkuje, posurfuje na Facebooku spędzę czas.

Wpadnę w szał, gdy się zepsuje coś w mym kompie chociaż raz. 

Jaki morał z tej powiastki można pobrać tak jak plik?

że internet uzależnia, i to wcale nie jest mit!!





PIRACTWO

Dawno temu pewien pirat gdzieś na morzach łupił flotę 

tę handlową oczywiście gdzie były dukaty złote.

Dzisiaj jest piratów wielu, kradną, muzę, gry, programy

Przegrywają i handlują lecz my im się nie poddamy!

Nie kupujcie od złodzieja bo on na tym się bogaci 

zabierając co autora, który na tym wiele traci!!! 

Więc mój drogi przyjacielu przyjmij radę tę na lata

Chcesz uczciwym być na co dzień to nie kupuj od pirata





GROOMING

Drodzy chłopcy i dziewczęta niechaj każdy z was pamięta 
- W internecie tak jak w lesie można także zagubić się
I to nie są puste słowa, niech to będzie sprawa święta
 - Są dorośli którzy robią wobec dzieci rzeczy złe. 
Więc przyjmijcie tę regułę i stosujcie całe dnie
Nie umawiam się z dorosłym, to się może skończyć źle!!! 
Czy to w sieci czy w realu, gdy cię prosi o spotkanie
to odmawiaj mu stanowczo, nie bój się że coś się stanie
I o wszystkim mów rodzicom, że ktoś cię uwodzi w sieci
Wiedz że to jest właśnie grooming, który może krzywdzić dzieci





TROLING

W zakamarkach internetu, żyje sobie taki ktoś

który zamiast się uśmiechać wszystkim robi coś na złość 

To poróżni Pawła z Piotrem to podjudzi przeciw mnie 

Skomentuje coś przelotnie, i uwielbia to co złe

Wiecie kto to drogie dzieci, kto nas wszystkich skłócić chce

To jest taki mały Trolik co troluje całe dnie.

Drogi chłopcze i dziewczynko stań jak bokser dzisiaj w ringu

i w nos walnij tego Trola niech zapomni o trolingu





SYSTEM PEGI

Drogi tato, droga mamo
Co dzień mówię wam to samo
Patrzcie co mi kupujcie!
Ile lat mam?- chyba wiecie!
Bo nie wszystkie w sklepie gry
dla mnie są - bo mam lat trzy

Gdy kupujesz swemu dziecku jakąś fajną, dobrą grę
Czy po polsku czy angielsku, zwróć uwagę na to że
Każda sprzedawana gra oznaczenia wieku ma.
To jest kod systemu PEGI,  który dobrze o tym wie 
Czy dla twojej latorośli, gry są dobre albo złe





NETYKIETA

Dawno temu przed wiekami,
żył gdzieś rycerz z zasadami.
Jeździł wciąż po całym świecie
i hołdował etykiecie.

Dla dam dworu wciąż był grzeczny,
zaś dla wrogów niebezpieczny
Choć na twarzy był dość chrobry
mówił - proszę i dzień dobry 
Nigdy nie łgał, nie przeklinał
taki z niego był oryginał

Choć rycerze byli próżni
on się od nich mocno różnił 
Starał się rycerstwo zmienić
aby grzeczność chciało cenić

wpajał im słowo - przepraszam
Nim coś powiem to się zgłaszam
Nie obmawiam, nie spiskuje
bo tak robią tylko zbóje

Długo trwały te nauki
i dopiero wojów wnuki
gdy minęło aż stulecie
biegłe były w etykiecie

A co teraz z etykietą
w wirtualnym naszym świecie?
Bądźcie zawsze rycerzami
biegłymi w Netykiecie





NICK - PSEUDONIM

Wymyśl sobie jakiś nick 
Abyś w internecie znikł

Nick to taki jest pseudonim
Więc porozmawiajmy o nim

Zamiast Kowalewski Pioter
Bądź na przykład Hary Poter
Zamiast Szymanowska Tosia
Niechaj jest Księżniczka Gosia

Jedną radę dla was mam
bo od lat już nick swój mam
Ładny nick sobie wybierzcie
I na co dzień się nim cieszcie





ANTYWIRUS

Kiedy w necie jakiś świrus wirus brzydki zastosuje
Ty się nie bój że on cały twój komputer ci popsuje

Niech ten wirus przez świrusa w internecie serfujący
wie że przyjdzie dziś na niego koniec jakże wstrząsający

Bo pojawi się jak rycerz i poskromi smoka złego
Antywirus co wirusa wytnie szybko do żywego

Więc jeżeli masz komputer niech w nim będzie antywirus
Bo się będzie bał nasz świrus w nim umieścić brzydki wirus
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