
Clasa a V-a ___, Săptămâna 14 -18.10.2019*** Numele ________________________***Opinie și argument 

Susținem opinii, cântărim argumente. 

Condiții de acceptare a unui argument 

 Reține! 

Susținerea unei opinii se numește argumentare. Argumentul trebuie să arate pe ce anume 

te bazezi când ai o opinie. Argumentarea se construiește răspunzând la întrebări: „Pe ce te bazezi?”, 

„De ce crezi...?” etc. Niciun argument nu te poate constrânge să crezi sau să faci ceva anume. 

Argumentele au doar rolul de a te convinge de ceva. 

A. Citește următoarele argumente și unește, folosind săgeți, opiniile cu posibilele argumente. 

a) Cred că toți copiii sunt capabili să aleagă 
ce este bine pentru ei, … 

1.  
pentru că toți copiii sunt inteligenți. 

b)…, rezultă că și copiii au drepturi. 
2.  

Pentru că pot să se descurce singuri încă de la 
naștere 

3.  
Pentru că toți copiii sunt ființe umane și 
pentru că toate ființele umane au drepturi 

c) Cred că adulții nu respectă dreptul 
copiilor la joacă, 

4.  
pentru că nu pot fi păcăliți și au multă 
experiență. 

5.  
pentru că ne obligă să facem teme aproape 
toată ziua. 

 

B. Cum consideri argumentele de mai jos în raport cu drepturile copilului. 

Dinu, tu nu ai dreptul să vorbești despre excursie, pentru că tu nu ai bani pentru masă și cazare!  

________________________________________________________________ 

Miriam, ești fată, așa că nu ai dreptul să vorbești despre meciul de fotbal! 

________________________________________________________________ 

C. Continuă enunțurile, astfel încât să fie o opinie susținută de argument. 

Colega X a fost exclusă din grupul nostru de WhatsApp, iar eu _______________ că nu este corect 

cum s-a procedat, pentru că și ea are _______________________, mai ales că discutam despre excursia 

programată pentru luna viitoare. Faptul că alte două colege nu vor să stea cu ea în cameră, nu este un motiv 

să fie exclusă, mai ales că ea nu ________________ __________________________________ . 

D. Tăiați, cu linie, enunțurile pe care le considerați stereotipuri. 

• Italienii sunt vorbăreți și 
gălăgioși.  

• Copiii nu trebuie să fie victimele 
vreunei discriminări. 

• Femeile sunt sensibile.  

• Tinerii sunt nepoliticoși.  • Bogații sunt înfumurați.  • Artiștii sunt cu capul în nori.  
• Orice copil are dreptul de a-și 
exprima opinia în toate 
chestiunile care îl privesc. 

• Bărbații sunt mai puternici decât 
femeile. 

•Educația trebuie să pregătească 
copilul pentru viață 

• Atleții de culoare sunt cei mai 
buni. 

• Primul rege al României are cea 
mai lungă domnie din istoria 
noastră. 

• Familia Regală română și cea 
britanică au avut, în toate 
generațiile, legături strânse de 
familie și de prietenie. 

E. Activitate 2-4-8 *** Clasa a VIII-a a propus să se discute posibilitatea de a avea o masă caldă la pauza mare, 

asigurată, contra cost, printr-o firmă de catering. Formulează o opinie argumentată. 

F-  pe hârtie separată(expo) – completează banda desenată cu argumente convingătoare. 
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