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A86   INVATA  SA FII C.R.I.T.I.C.  

 

Obiective:   -   sa-si dezvolte gandirea critica 

- sa inteleaga importanta analizarii situatiilor 

- sa se bazeze pe concluzii ale faptelor si nu pe emotii  

- sa rationeze mai bine  

- sa-si stimuleze gandirea 

 

 

Materiale: imagini, foi de hartie, creioane , lipici, foarfeca, ziare vechi 

 

Desfasurarea activitatii 

 

Elevii  isi vor dezvolta gandirea critica prin intermediul catorva activitati. 

 

1.Intrebari  

Profesorul pune diverse intrebari informale. Elevii raspund astfel: 

 DA – se ridica in picioare 

NU –stau jos 

DEPINDE – stau jos si ridica mana 

 

2.Zoom  

Elevii stau in cerc si fiecare primeste o poza unica cu un obiect, animal sau orice. 

Profesorul incepe o poveste care poate avea orice din ceea ce apare in poza proprie. 

Urmatorul elev continua povestea adaugand poza lui , pana ce toti contribuie . 

 

3. Scenariul  „Caz extrem” 

 Elevii sunt impartiti in echipe. Ei vor lucra in echipa pentru a rezolva o problema. 

Situatia: Sunt pe un vapor care se va scufunda. In apropiere este o insula pustie ( nelocuita). 

Pot lua 10 obiecte de pe vas . Trebuie sa gaseasca o solutie pentru a ajunge teferi si in 

siguranta pe insula.  
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4. O  noua creatura  

Elevii sunt impartiti in grupe. Trebuie sa aleaga doua litere. Dupa ce s-au hotarat trebuie sa 

decupeze din ziare doar acele litere si din ele sa faca o noua creatura. Daca s-au hotarat cum 

arata, vor lipi literele pe hartie. 

Vor descrie creatura intr-un paragraf. 

-habitatul 

-ce mananca 

- cum arata 

 

 

5. Strecoara-te in cuvinte 

Elevii sunt rugati sa-si imagineze ca locuiesc intr-o lume unde au doar 20 de cuvinte pentru a 

se exprima. 

Pot sa foloseasca aceste 20 de cuvinte ori de cate ori doresc, dar nu pot folosi altele.  

Sunt rugati sa scrie un scurt paragraf cu aceste cuvinte. 

Elevii vor realiza ca sunt mult mai multe cuvinte importante pentru viata lor si cat de 

important este sa stii multe cuvinte. 

 

La sfarsitul activitatii sunt intrebati ce parere au despre cele desfasurate. 


