Informația și opinia de la drept la responsabilitate *** 5 __*** 7 - 11.10.2019
Să ne reamintim!
1)Descoperă cuvântul potrivit.

✔ Mirarea și _______________trerileînbă sunt importante, pentru că îți permit să descoperi lucruri noi.
✔ Întrebările bune conduc la ___________________lusoții bune.
✔ Toți copiii pot să formuleze întrebări, pentru că au dreptul la ________________remainfor.
✔ Să pui întrebări în unele situații înseamnă să îți asumi __________________________________
sponresalitabitea pentru tine și ceilalți copii.
2)Completează schema pentru întrebarea ”Cui adresăm întrebări, cu încredere?”.
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3) Bifează caseta care corespunde cel mai bine opiniei tale privind opiniile de mai jos.
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Copiii din ziua de azi nu știu ce este respectul.
În comunitatea noastră se încalcă toate drepturile copilului.
Stereotipiile se nasc din ignoranță.
"Este un drum lung pentru ca gimnastica românească să
ajungă unde a fost odată. Este nevoie şi de răbdare. Deci un
buget mai mare, o statistică diferită, o promovare diferită, o
înţelegere diferită. Pentru că în ziua de azi comunicarea cu
noua generaţie este diferită faţă de cea de acum 20-30 de
ani", a precizat Nadia Comăneci pentru media1.
4)Care dintre următoarele afirmații se referă la un fapt și care la o opinie? Alege pentru fiecare propoziție inițiala
corespunzătoare (F – fapt; O – opinie).
a) Convenția ONU cu privire la drepturile copilului a fost adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20.11.1989.
b) Persoanele blonde sunt mai frumoase decât cele brunete.
c) Ziua Drepturilor Omului este sărbătorită, anual, în lume, pe 10 decembrie.
d) Este recomandat pentru copii să urmeze profesia părinților lor.
e) Legal, săptămâna de lucru are 40 de ore.
f ) Morcovii conțin o cantitate mare de caroten/vitamine.
g) Cu cât citești mai mult, cu atât vei ști mai mult.
h) Cred că noua generație nu are suficientă răbdare.
i) Oamenii înalți sunt mai puternici decât cei scunzi.
j) Terra este o planetă din Sistemul Solar.
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