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Klasa  VII - 22.04.20r. 

 

Temat: Przemówienie  -  ćwiczenia  stylistyczne. 

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani  dzisiaj  przemówienie  w  praktyce. Bardzo  zależy  mi  na  tym, 

żebyście  zapoznali  się  z  tekstem, który  macie  w  punkcie 2. Jeśli  ktoś  ma  

takie  możliwości, może  go  wkleić  do  zeszytu - jeśli  nie - proszę  przepisać.  

( w  obu  przypadkach  musicie  je  jednak  przeczytać ) 

 Na  lekcji  w  piątek  zamieszczę  w  materiałach  inne  przykładowe  

teksty - tym  razem  do  przeczytania  i  zanalizowania :) 

 

2. Zapisz  w  zeszycie  

W  tekście  podkreśliłam  Wam: tezy, argumenty i  początki  przykładów. 

 

Pisarz  Robert  Brault  stwierdził: "Dziecko  rzadko  potrzebuje  dobrego  

mówcy, częściej  dobrego  słuchacza". Napisz  przemówienie  skierowane  

do  rodziców  i/ lub  nauczycieli, w  którym  przekonasz  ich  o  potrzebie  

słuchania  dzieci. W  argumentacji  odwołaj  się  do  przywołanego  

aforyzmu  oraz  wybranej  lektury  obowiązkowej. Twoja  praca  powinna  

liczyć  co  najmniej  200  słów. 

 

Szanowni  Państwo! 

 Wychowywanie  dzieci, kształtowanie  ich  osobowości  to  z  pewnością  

niełatwe  zadanie. Wymaga  nie  tylko  wielkiego  zaangażowania, ale  także  

wiedzy. Co  powinno  się  wiedzieć? Na  przykład  to, że  koniecznym  

warunkiem  wychowania  jest  nawiązanie  więzi. A  żeby  ją  nawiązać, trzeba  

przede  wszystkim  umieć  słuchać. ( teza ) 

 ( argument 1) Pisarz  Robert  Brault  zauważył, że  dzieci  nie  

potrzebują  dobrego  mówcy, ale  dobrego  słuchacza. ( przykład ) Wynika  z  

tego, że  nie  wystarczy  mówić  dziecku, jak  powinno  postępować. Mówienie  

to  za  mało - nie  daje  pewności, że  zostaliśmy  zrozumiani  i  nie  pozwala  na  

poznanie  drugiego  człowieka. Tylko  jeśli  kogoś  słuchamy, mamy  szansę  

dowiedzieć  się  czegoś  o  jego  lękach, nadziejach  i  pragnieniach. To  wielka  

szansa  na  stworzenie  głębokiej  więzi. 

 ( argument 2 ) Pilot  w  utworu  Antoine'a  de  Saint - Exupery'ego  

zaprzyjaźnił  się  z  Małym  Księciem  właśnie  dzięki  temu, ż uważnie  go  
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słuchał. ( przykład ) Nie  irytował  się, gdy  chłopiec  poprosił  go  o  

narysowanie  kolejnego  baranka. Zamiast  opowiadać  o  sobie - co  zapewne  

zrobiłaby  większość  dorosłych - z  zainteresowaniem  słuchał  relacji  Małego  

Księcia  o  życiu  na  asteroidzie  B - 612  i  odwiedzinach  na  wielu  planetach. 

Dzięki  temu  zyskał  coś  jeszcze: opowieść  Małego  Księcia  zmusiła  

dorosłego  do  refleksji  nad  samym  sobą, do  zastanowienia  się  nad  

wartościami, które  są  w  życiu  najważniejsze. 

 Mały  Książę  przypomniał  pilotowi, że  "dobrze  widzi  się  tylko  

sercem". Dzieci  patrzą  na  świat  inaczej: są  wrażliwe, bezinteresowne, pełne  

radości  życia. Słuchanie  ich  pozwala  poznać  tę  szczególną  mądrość, którą  

wielu  ludzi  gubi, gdy  wejdą  w  dorosłość. Może  więc  warto  mniej  mówić  

do  dzieci, a  częściej  ich  słuchać? 


