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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IV-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Cu Dumnezeu pe calea vieții” 

Titlul lecţiei: Lumea - casă pentru toți oamenii  

Timp de lucru: 10 minute 

Competenţe specifice vizate: 

1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din 

viața cotidiană, a exemplelor unor persoane din Biblie și a unor sfinți; 

2.2. Analizarea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, 

pornind de la situații concrete. 

Competențe derivate, în plan cognitiv (C1) și al formării de atitudini (C2): 

C1. Dezvoltarea interesului față de importanța raportării omului la Dumnezeu; 

C2. Selectarea din experiența proprie a unor întâmplări care să reflecte importanța lumii 

înconjurătoare pentru om. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Lumea - casă pentru toți oamenii - Religie ortodoxă, clasa a IV a  

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre  partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre  partea unde se află cuvântul Fals. 

 

Afirmații adevărate: 

Primii oameni au primit de la Dumnezeu puterea de a stăpâni pământul. 

Ajutorul oferit semenilor este un semn al iubirii față de Dumnezeu. 

Toți oamenii ar trebui să trăiască în lume ca într-o familie mare. 

Oamenii sunt datori să îngrijească natura ca pe propria lor casă. 

 

Afirmații false: 

Lumea a fost creată în cinci zile. 

Stăpânirea omului asupra naturii înseamnă folosirea bogățiilor naturii după bunul plac. 

Adevăratul prieten este acela care mă răsplătește pentru ajutorul dat. 
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Prietenii sunt cei de aceeași credință cu mine. 

 

Feedback 

Felicitări!   

Ți-ai însușit noțiunile despre crearea lumii și despre adevărata prietenie!  

Să nu uiți că suntem datori lui Dumnezeu să protejăm lumea! 

 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Adevărat-Fals”. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 

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=p5e8kp7fj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p5e8kp7fj20 

 

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

 

 Antet - https://transilvaniareporter.ro/wp-content/uploads/2017/04/Ziua-Pamantului-

e1492776516528.jpg, la 17.09.2020, ora 21,32. 

1 Imagine 1 –  https://www.dreamstime.com/stock-photography-child-holding-earth-hands-

against-green-spring-background-elements-image-furnished-nasa-image38353842, 1.09.2020, 

ora 02.01 

2 Imagine 2 - https://www.dreamstime.com/climate-change-global-warming-environmental-

day-concept-burning-leaf-land-cracked-earth-metaphor-drought-green-image116816412, 

31.08.2020, ora 23.55 
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