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CE IAU CU MINE PE INSULĂ? 

 
 

1. Comunicaţi elevilor că în cadrul acestei activităţi vor exersa abilităţile de luare a deciziilor. Sarcina lor 

va fi să aleagă mai multe obiecte care le vor fi utile pentru a putea supravieţui pe o insulă despre care nu se ştie 

nimic. 

2. Distribuiţi fişele de lucru şi prezentaţi elevilor sarcina, apoi lăsaţi-i să lucreze independent. Sugeraţi-le 

să argumenteze fiecare obiect ales. Acordaţi 5 minute pentru această etapă.  

3. Cereţi elevilor să compare soluţiile oferite cu colegul de bancă/perechea. Solicitaţi elevilor să discute 

diferenţele observate şi să aleagă cinci dintre obiectele propuse de ei pentru a le lua împreună pe insulă. Rugaţi 

elevii să prezinte în faţa clasei obiectele alese şi notaţi-le pe tablă. Adăugaţi pe lista scrisă la tablă şi alte obiecte 

neprecizate de elevi, dar care s-ar dovedi utile în această situaţie (exemple: busolă, sac de dormit, chibrituri, 

lanternă, cuţit etc). 

4. Analizaţi împreună cu elevii toate soluţiile oferite şi alegeţi cinci dintre aceste obiecte care li se par 

acum cele mai utile pentru supravieţuire. 

5. încheiati activitatea cu abordarea aspectelor de la „Discutii".  

 

Discuţii: 

 Ce importanţă are luarea în considerare a cât mai multor alternative, în cazul unei decizii? 

 În ce măsură diferă soluţia individuală de soluţia grupului? 

 Ce trebuie să luăm în considerare în aleqerea alternativelor? 
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Situaţie: 

Vaporul cu care călătoreai a fost surprins de o furtună şi, cu toate eforturile echipajului de bord, nava 

nu a putut fi salvată de la naufragiu. Te-ai trezit singur pe o insulă despre care nu ştiai nimic şi singura ta şansă 

de a supravieţui este să cauţi pe vapor obiectele de care ai nevoie. 

 

Sarcina: 

Numeşte cinci obiecte pe care le vei căuta pe vapor. Explică de ce ai ales aceste obiecte.  

 

Soluţie: 

  

 
 
 
 

Argumentul:  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

     

www.or
ien

tat
.ro




