Temat: Jak prowadzić dyskusję?
Argument i kontrargument.
Zasady dyskusji.
Notatka do zeszytu.
Dyskusja to rodzaj rozmowy, podczas której dochodzi do wymiany poglądów na
określony temat. Uczestniczą w niej przynajmniej dwie strony, które prowadzą spór zgodnie z
pewnymi regułami. Celem dyskusji jest przekonanie drugiej strony do swojego stanowiska
(tezy) za pomocą odpowiednio dobranych argumentów.
Argumentów używa się, by uzasadnić własne stanowisko lub by podważyć cudze
twierdzenia. Argument skierowany przeciwko czyjemuś argumentowi to kontrargument.
Zasady dyskusji.
1.
2.
3.
4.
5.

Uważnie słuchaj swojego rozmówcy i staraj się zrozumieć jego racje.
Zawsze krytykuj argumenty, a nie samą tezę.
Nie traktuj swojego stanowiska osobiście.
Skoncentruj się na temacie.
Wycofaj się, jeśli oponent jest bardzo przywiązany do swojego stanowiska.

Niedopuszczalne w dyskusji są:
- zmiana tematu sporu na taki, który nie odpowiada rozmówcy,
- zbytnie uogólnianie,
- używanie argumentów odnoszących się bezpośrednio do przeciwnika – obrażanie,
naśmiewanie się,
- wyprowadzanie przeciwnika dyskusji z równowagi.
Wykonajcie w zeszycie ćw. 1 str. 282 (podr.).
Praca domowa
Zapisz argumenty na poparcie tezy : Wszystkie książki, płyty i filmy powinny być dostępne
bezpłatnie w internecie.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Dobro i zło.
Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem.
Przeczytajcie tekst ze str. 297 (podr.).
Wykonajcie polecenia 1-7, 10-13 str. 298. Wszystkie ćwiczenia zapiszcie w zeszycie.

W rodzinie wyrazów
Uzupełnij zdania odpowiednimi informacjami dotyczącymi zagadnień słowotwórczych
omówionych w rozdziale.
Wyrazy utworzone od innych słów nazywamy ……………………….…. . Natomiast wyrazy,
od których je utworzono, to ……………………………………………. .
Wyraz pochodny składa się z ………………………… i ……………………………..……… .
Wyróżniamy cztery rodzaje formantów:
• przedrostek – cząstka, która występuje …………………………………………………….;
• ………….…………..……. – cząstka, która występuje po temacie słowotwórczym;
• ……………….. – ………………………………………………..…………...………………;
• formant zerowy – ………………………………………………………………….…....….. .
Rodzina wyrazów to …………………………………………………. , nazywana rdzeniem.
Oboczność to …………………………………………………………….…………………… .
Rdzeń oboczny – …………………………….……………………………………………….. .
Pisownia przedrostków
• przedrostek z……………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………
• przedrostek ś…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• przedrostek s…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• przyrostki -ctwo, -cki
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• przyrostki-dztwo, -dzki

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Prześlijcie wasze prace do 16.06 na adres monika.kleska@op.pl . Praca na ocenę.

