
Portofoliu educaţie socială – Gândire critică şi drepturile copilului  
Clasa a V-a 

Fişă de lucru  
Unitatea I – Întrebări, argumente, opinii 

Lecţia 1 – Formularea de întrebări  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întrebarea reprezintă un enunţ 
verbal sau scris prin care se cer 
informaţii, lămuriri, puncte de 
vedere; solicitare de informaţii 

primite apoi sub forma unui 
răspuns. 

Caracteristicile întrebării: 

• Clară (este uşor de înţeles) 
• Unică (nu conţine mai multe întrebări) 

• Neutră (nu sugerează răspunsul) 
• Deschisă (stimulează interlocutorul) 
• Etică (respectă drepturile omului) 

Clasificare: 

Întrebările sunt: 

Deschise (permit obtinerea unor 
răspunsuri detaliate) 

Închise (permit obţinerea unor răspunsuri 
simple) 

Stiaţi că? 

Întrebările accesează niște centri în creierul nostru și ne 
determină să gândim, să căutăm răspunsuri, să ne punem 

mintea în mișcare. De aceea, adresate corect, întrebările pot 
conduce la aflarea răspunsurilor dorite, mintea noastră fiind un 
mecanism fantastic care, odată pus în mișcare, oferă rezultate. 
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TEMĂ 

1. Răspunde la următoarele întrebări:  

Unde putem afla răspunsuri? 

Ce rost au întrebările? La ce ne folosesc? 

Pe cine întrebăm? Cui punem întrebări? 
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 In documentul pe care il trimit, prima pagina contine lectia(informatii pe 
care trebuie sa le cititi si transcrieti pe o foaie alba si sa o atasati in portofoliu iar 
daca aveti intrebari le adresati aici vasilicaden@gmail.com ), iar a doua pagina 
contine exercitii (exercitiile vor fi rezolvate pe o alta foaie alba- Veti pune ca 
titlu: Fisa de lucru si subtitlu exercitii). Nu scrieti si enuntul la exercitii ci doar 
notati numarul exercitiului si răspundeti.!!!! 

 Cand ati terminat fisele faceti o poza si atasati intr-un email catre mine 
vasilicaden@gmail.com , dupa care le atasati in portofoliu. Succes! 

 Explicații: la exercitiul 1 trebuie să identificati momentele cand punem 
intrebari (de exemplu nu stiu care este tema la educatie sociala, prin urmare voi 
pune o intrebare profesoarei), la exercitiul 2, veti lua fiecare afirmatie in parte si 
veti formula intrebari (de exemplu: Ai aflat ca unul dintre colegi este bolnav. 
Intrebare: De ce s-a imbolnavit colegul? Din ce cauza s-a imbolnavit? ), asa veti 
face pentru toate intrebarile. La exercitiul 3 trebuie sa raspundeti cu adevarat sau 
fals la afirmatii. Succes! 

 


