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Wywiad z babcią
Maria Bula, klasa 4

Dzieciństwo - zabawa na skakance

Maria Bula: Babciu, opowiedz o latach swojego dzieciństwa.

Babcia: Chodziłam do przedszkola, a gdy miałam 7 lat poszłam do
szkoły,  miałam do niej ok. 2km przez góry.

Maria Bula: Czy gdy byłaś małą dziewczynką, było dużo
zabawek? Pamiętasz jakie?

Babcia: Prawie nie było zabawek. Bawiłam się  drewnianymi
skrawkami, które pochodziły z fabryki drewna.

Maria Bula: W jakie gry  lub zabawy bawiłaś się, gdy byłaś w
moim wieku? Wymień je i opisz.

Babcia: Skakałam na skakance, grałam też w patyk, czyli kto
znajdzie patyk, wygrywa.

Maria Bula: Czy dużo czasu spędzałaś z
rówieśnikami?

Babcia: Mało, bo musiałam pomagać
mamie z rodzeństwem.

Maria Bula: Jakie miałaś obowiązki w
domu?
Babcia: Musiałam pomagać w
przygotowaniu posiłku.

Maria Bula: Jaki był styl ubierania się?

Babcia: Do szkoły musiał być granatowy
fartuszek z białym kołnierzykiem.

Maria Bula: Bardzo dziękuję babciu za
rozmowę. Do widzenia.
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Wywiad z babcią
Oliwia Korzonek, klasa 6

Dzieciństwo - zabawa lalkami

Latem zabawa tylko na podwórku

Dziennikarka – Babciu, opowiedz o latach swojego
dzieciństwa. 

Babcia: Moje dzieciństwo można podsumować jednym
słowem – szczęśliwe. Miałam kochających rodziców,
którzy starali się dać mi wszystko, czego
zapragnęłam.

Dz. – Czy gdy byłaś małą dziewczynką było dużo
zabawek? Jakie pamiętasz?

Babcia: Wybór zabawek był o wiele mniejszy niż w
dzisiejszych czasach. Ja uwielbiałam się bawić
lalkami; czesać je i ubierać w przeróżne stroje, które
szyła im moja mama. Miałam też pluszowe misie, ale
nimi za często się nie bawiłam.

Dz. – W jakie gry lub zabawy bawiłaś się, gdy byłaś
w moim wieku? Wymień je i opisz.

Babcia: Bardzo lubiłam skakać na skakance i grać w
gumę. Bawiliśmy się też w berka czy chowanego.
Najbardziej lubiłam jednak grać w „pobite gary” – ta gra
jest bardzo podobna do chowanego. Wybierało się
osobę, która będzie szukać. Na podwórku kładło się
piłkę i jedna osoba ją wykopywała, w tym czasie trzeba
było się schować. W trakcie gry można było wiele razy
wykopywać piłkę, pod warunkiem, że dobiegło się do
niej przed osobą szukającą – to pozwalało osobom,
które były już znalezione schować się jeszcze raz.

Dz. – Czy dużo czasu spędzałaś z rówieśnikami?

Babcia: Bardzo dużo, oczywiście w miarę możliwości.
W ciągu roku szkolnego trzeba było trochę czasu
poświęcić nauce. Za to latem na podwórku było się od
rana do wieczora.

Dz. – Jakie miałaś obowiązki w domu?

Babcia: Rodzice zawsze mówili mi, że moim
obowiązkiem jest nauka. Nie miałam żadnych
narzuconych obowiązków. Mimo to pomagałam we
wszystkim w czym potrafiłam, na przykład
wyrzucałam śmieci, zamiatałam czy ścierałam kurze.

Dz. – Jaki był styl ubierania się?

Babcia: W sklepach nie było takiego wyboru ubrań jak
teraz. Ja miałam rzeczy szyte przez krawcową.
Dziewczynki przeważnie chodziły w sukienkach lub w
spódniczkach. Spodnie zakładano tylko wtedy, gdy
było naprawdę zimno.

Dz.  - Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.
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Wywiad z babcią
Amelia Wiśniewska, klasa 4

Dzieciństwo - klocki drewniane

Harcerstwo

Dziennikarka – Babciu, opowiedz o latach swojego
dzieciństwa. 

Babcia: Moje dzieciństwo bardzo się różniło od
Twojego. Nie było takiej technologii jak teraz, prawie
nikt nie miał samochodów ani komputerów. Dużo
czasu spędzaliśmy na podwórku.

Dz. – Czy gdy byłaś małą dziewczynką było dużo
zabawek? Jakie pamiętasz?

Babcia: Ja niestety nie miałam dużo zabawek. Miałam
tylko 1 lalkę oraz wózek dla niej, klocki drewniane i
bujak w postaci łabędzia.

Dz. – W jakie gry lub zabawy bawiłaś się, gdy byłaś
w moim wieku? Wymień je i opisz.

Babcia: Mieliśmy gry planszowe, skakanki oraz piłki i
tym głównie się bawiliśmy. Czasami całe popołudnia
graliśmy w gry planszowe albo graliśmy w różne gry z
piłką na boisku szkolnym.

Dz. – Czy dużo czasu spędzałaś z rówieśnikami?

Babcia: Tak. Bardzo dużo. W szkole, na podwórku
oraz na kółku baletowym i spotkaniach harcerskich.

Dz. – Jakie miałaś obowiązki w domu?

Babcia: Ojej!  W domu ta ja musiałam dużo pomagać.
Musiałam myć naczynia, wycierać kurze,  wynosić
śmieci i czasami zajmować się młodszym bratem.  

Dz. – Jaki był styl ubierania się?

Babcia: Niestety nie było takich pięknych ubrań jak
dziś. Moja mama, a twoja prababcia była krawcową,
więc chodziłam ubrana w to co mi uszyła.

Dz.  - Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.

Babcia: Ja też dziękuję. Do zobaczenia.
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Wywiad z babcią
Anna Czarnasiak, klasa 5

Zabawa w sklep

W szkole obowiązkowo fartuszek i mleko

Dziennikarka – Babciu, opowiedz o latach swojego
dzieciństwa. 

Babcia: Dzieciństwo spędziłam u swojej babci,
ponieważ moi rodzice pracowali. Było super, moja
babcia była dla mnie jak mama, bardzo miło ją
 wspominam, chociaż były też gorsze chwile (nie
zawsze byłyśmy z moją siostrą grzeczne, więc babci
musiała użyć dyscypliny karbacza).

Dz. – Czy gdy byłaś małą dziewczynką było dużo
zabawek? Jakie pamiętasz?

Babcia: Kiedy byłam mała, zabawek nie było dużo,
przeważnie robiłyśmy sobie z siostrą zabawki same
np. lalką z gałganków czy wózek z pudełka po butach.

Dz. – W jakie gry lub zabawy bawiłaś się, gdy byłaś
w moim wieku? Wymień je i opisz.

Babcia: Gdy byłam  w twoim wieku, to bawiłam się w
sklep z moją najlepszą koleżanką Jadzią, skakałam na
skakance, grałam w klasy i w chłopa, biegałam z
koleżankami i kolegami po polach, zimą bawiłam się w
pocztę (pod stołem), często też babcia, zwłaszcza
zimą, opowiadała nam różne ciekawe historie.

Dz. – Czy dużo czasu spędzałaś z rówieśnikami?

Babcia: Spędzałam trochę czasu z rówieśnikami, ale
nie za dużo, bo miałam też inne obowiązki: szkoła,
nauka itp.

Dz. – Jakie miałaś obowiązki w domu?

Babcia: Przed szkołą (a zawsze miałam na 8.00)
musiałam pracować w ogrodzie, karmiłam kaczki i
kury, bo babcia miała hodowlę, musiałam zbierać
truskawki, plewić grządki, zajmować się psami.
Czasem robiłam babci zakupy, chodziłam też do
piekarni  z kołoczami. Chodziłam też z babciż do
ręcznego magla, gdzie maglowałyśmy pranie.

Dz. – Jaki był styl ubierania się?

Babcia: W czasach kiedy byłam w twoim wieku, do
szkoły chodziłyśmy w granatowych fartuszkach z
białym kołnierzykiem, na rękawie była przyszyta
tarcza, wtedy nie chodziło się w spodniach tylko w
sukienkach albo w spódniczkach. Z początku nie było
plecaków tylko torby, które nosiło się w ręce, nie
nosiłam też do szkoły picia tylko kanapki albo kołoczyk
(drożdżówkę).

Dz.  - Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.

Kiedyś było inaczej
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