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Fișa-joc cuprinde două părți: fișa de lucru și materialul intuitiv (cubul).Fișa-joc cuprinde două părți: fișa de lucru și materialul intuitiv (cubul).Fișa-joc cuprinde două părți: fișa de lucru și materialul intuitiv (cubul).

Primul pas este să decupați și să lipiți cubul, folosind etapele de pePrimul pas este să decupați și să lipiți cubul, folosind etapele de pePrimul pas este să decupați și să lipiți cubul, folosind etapele de pe
pagina cu șablonul.pagina cu șablonul.pagina cu șablonul.

Recomandăm să vă împărțiți în 6 grupe.Recomandăm să vă împărțiți în 6 grupe.Recomandăm să vă împărțiți în 6 grupe.

Câte un reprezentant de la fiecare grupă va veni și va învârti cubul.Câte un reprezentant de la fiecare grupă va veni și va învârti cubul.Câte un reprezentant de la fiecare grupă va veni și va învârti cubul.

Fața care rămâne în sus, va fi de fapt sarcina pe care membrii echipei oFața care rămâne în sus, va fi de fapt sarcina pe care membrii echipei oFața care rămâne în sus, va fi de fapt sarcina pe care membrii echipei o
au de realizat.au de realizat.au de realizat.

Fișa cu sarcinile de lucru va fi și ea decupată, iar fiecare echipă își vaFișa cu sarcinile de lucru va fi și ea decupată, iar fiecare echipă își vaFișa cu sarcinile de lucru va fi și ea decupată, iar fiecare echipă își va
primi cerințele.primi cerințele.primi cerințele.

Timpul de lucru recomandat de noi este de 5-7 minute.Timpul de lucru recomandat de noi este de 5-7 minute.Timpul de lucru recomandat de noi este de 5-7 minute.

Fiecare cerință în parte va fi rezolvată fie direct pe fișa cu textul cerinței,Fiecare cerință în parte va fi rezolvată fie direct pe fișa cu textul cerinței,Fiecare cerință în parte va fi rezolvată fie direct pe fișa cu textul cerinței,
fie pe o foaie separată.fie pe o foaie separată.fie pe o foaie separată.

La final, răspunsurile se prezintă în fața clasei, aducând argumente sauLa final, răspunsurile se prezintă în fața clasei, aducând argumente sauLa final, răspunsurile se prezintă în fața clasei, aducând argumente sau
justificând răspunsul/alegerea făcută.justificând răspunsul/alegerea făcută.justificând răspunsul/alegerea făcută.

Indicații și explicații:Indicații și explicații:Indicații și explicații:
   

Material realizat de Iustin Alexandrescu, Roxana Topor și Maria Ciuciuleacă în cadrul proiectului Treptele Drepturilor Copiilor pentru elevii de nivel gimnazial și liceal.Material realizat de Iustin Alexandrescu, Roxana Topor și Maria Ciuciuleacă în cadrul proiectului Treptele Drepturilor Copiilor pentru elevii de nivel gimnazial și liceal.Material realizat de Iustin Alexandrescu, Roxana Topor și Maria Ciuciuleacă în cadrul proiectului Treptele Drepturilor Copiilor pentru elevii de nivel gimnazial și liceal.
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aseamănă deosebește

explică

argumentează

asociază

aplică

Găsește sinonime pentru:
reformă =
suveran = 
lege = 
stemă = 
a adopta = 
a dezbate = 
cetățean = 
a vota = 

a propune
a anula
democrație

Scrie cuvinte/expresii cu sens opus
următoarelor cuvinte:

 

„Dacă nu votați, pierdeți dreptul de a vă
plânge.” - George Carlin
„Politica este arta binelui care va urma.”
- Otto von Bismarck
„Liderii noștri politici ne vor cunoaște
numai dacă le spunem!”

Explică înțelesul expresiilor/sintagmelor:
Formează perechi de sinonime:

interimat
autoritate

plen
hotărâre

referendum
a implementa

convenție
normativ

dispoziție
a introduce
consultare
provizoriu

adunare
contract
putere
decizie

„Un om fără vot este un om fără
protecție” - L.B. Johnson

„Votul nu este doar dreptul nostru -
este puterea noastră.” - Loung Ung

 

Înlocuiește cuvintele subliniate
cu altele asemănătoare ca înțeles:

„Nu-mi pasă ce responsabilități ai astăzi, nu
există o responsabilitate mai mare decât să
ai controlul asupra viitorului tău și viitorul

tău începe acum! Nu avem timp, nu
amânăm, nu lăsați descurajarea să vă

scoată din curs, nu așa vor coborî oamenii
mei sau generația mea ... acesta este cel mai

tare mod de a vă face auzită vocea!”
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aseamănă

deosebește explică asociază

argumentează

aplică

Decupează toată forma.
Pliază în jos (astfel încât să rămână textul la exterior) cele 6 flapsuri (trapezele negre)
Pliază în jos pe liniile îngroșate.
Aplică lipici solid pe flapsuri și formează cubul.

1.
2.
3.
4.

Spor la joacă!
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