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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare:  „Dumnezeu Se face cunoscut omului” 

Titlul lecției: Dumnezeu și crearea lumii nevăzute 

Timp de lucru: 10 minute 

Competențe specifice vizate: 

1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice.  

1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date 

(biblice, religioase, literare, plastice, istorice). 

Competențe derivate, în planul formării de abilități (C1) și de atitudini (C2):  

C1: Utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie în prezentarea 

creării lumii nevăzute de către Dumnezeu; 

C2: Selectarea și rostirea rugăciunilor către îngeri, care să indice valori și sentimente 

pozitive către lumea nevăzută și Creatorul ei. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: Dumnezeu și crearea lumii nevăzute - Religie ortodoxă, clasa a V-a, 

exercițiul nr. 3 

 

Definirea cerinței: 

Descoperă cuvintele care lipsesc din următorul text: Izvorul existenței este Dumnezeu. El a 

creat totul din___________ prin puterea Cuvântului Său. Îngerii Îl preamăresc pe 

________________ și îi __________ pe oameni. 

 

Feedback: Felicitări! Ti-ai însușit noțiunile despre Dumnezeu și crearea lumii nevăzute! 

Să nu uiți rugăciunea către îngerul păzitor aduce bucurie și folos în viața ta! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat în aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Găsește 

cuvântul”. Elevul va bifa literele corespunzătoare cuvintelor lacunare. 

- nimic, 

- Dumnezeu, 

- păzesc. 

La sfârșit, elevul completează textul. La final elevul primește o apreciere. 

 

Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două 

variante:  LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link: 

Link web: https://learningapps.org/display?v=piz7g1so320  

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pgjzczhya20 

 

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers 

didactic 

1. Imagine personală. 

https://learningapps.org/display?v=piz7g1so320
https://learningapps.org/watch?v=pgjzczhya20

