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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a III-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Dumnezeu este izvorul vieţii” 

Titlul lecţiei: Viaţa omului, darul lui Dumnezeu 

Timp de lucru: 5 minute 

Competenţe specifice vizate: 

1.1.Analiza unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de 

 viață; 

2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei creștine,  

pornind de la situații concrete.. 

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

C1. Utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie legate de Creație.  

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

completare a unui text lacunar. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Viaţa omului, darul lui Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a III a  

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu cuvintele potrivite. 

Succes!   

 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Cel mai de preț dar pe care omul l-a primit de la Dumnezeu este__________ 

Soluția: VIAȚA 

2. Notificare: Dumnezeu a creat lumea din _________ 

Soluția: IUBIRE 

3. Notificare: Coroana creației lui Dumnezeu este _________ 

Soluția: OMUL 

4. Notificare: Omul a fost făcut de Dumnezeu cu_____________________ 

Soluția: TRUP ȘI SUFLET 

5. Notificare: Cel mai important dar dat de Dumnezeu părinților sunt ___________________ 

Soluția: COPIII 

6. Notificare: Pentru viața lui, omul trebuie să-I ____________ lui Dumnezeu. 

Soluția: MULȚUMEASCĂ 

 

Feedback 

Felicitări! Ai reușit!  
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Din Sfânta Scriptură aflăm că „Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; a făcut bărbat și 

femeie. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l 

stăpâniți.”  Facerea 1, 27-28 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Găsește cuvântul”. 

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/ sintagma care se 

potrivește enunțului corect. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă click pe câte 

o literă.  Alegerea greșită a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se află afișată în 

imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe cuvinte de 

identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se ofilește. La sfârșit 

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=pox8c6mg520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pox8c6mg520 

 

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

 

1 Antet https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2015/09/pace_oana_0.jpg?itok=EcXNoEhy, 10.09.2020, ora 23,21 
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