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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; 

1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite 

contexte de viață familiare. 

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

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

C2. Completarea spațiilor goale, prin folosirea cuvintelor indicate, pe baza regulilor de 

completare a unui text lacunar. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

Urmărind schema, poți medita la beneficiile pe care le aduce în viața ta adevărata prietenie.  

Completează propozițiile lacunare pentru a afla definiția prietenului adevărat, în lumina poruncii 

iubirii. 

 

Textul cu spații goale: 

„Poruncă nouă vă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum __________ v-am 

iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toți că 

sunteți __________ Mei, dacă veți avea __________ unii față de alții.” (Ioan 13, 

34-35). 

„Dragostea ți-l arată pe __________ tău ca pe tine însuți și te învață să te bucuri 

de  __________ lui ca de ale tale și să suporți toate __________ lui ca pe ale 

tale.” (Sfântul Ioan Gură de Aur).  

 

Soluția: 
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Eu, ucenicii, dragoste, aproapele,bucuriile, necazurile 

 

Feedback 

Minunat! Ți-ai însușit noțiunile despre adevărata prietenie! 

Să nu uiți că o prietenie între oameni este adevărată atunci când suntem prieteni ai lui Histos, când 

respectăm cuvântul Său și îl împlinim! 

 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații goale”. 

Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. 

Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri.  

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=puuadiwxj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=puuadiwxj20 

 

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

 

1 Imagine 1- http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2012/06/1_1.png, 

01.09.2020, ora 3.50 

2 Imagine 2 - https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/14/16/37/sky-34536_960_720.png, 

01.09.2020, ora 4.39 
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