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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE
PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE
Clasa: I
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: „Omul îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu”
Titlul lecţiei: Cum arată o biserică (aspecte de diferenţiere faţă de alte clădiri; aspecte specifice
unei biserici; împodobirea unei biserici etc.)
Timp de lucru: 10 minute
Competenţe specifice vizate:
1.1 Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie;
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de contexte de viaţă reale
sau imaginare.
Competențe derivate, în plan cognitiv (C1) și al formării de atitudini (C2):
C1. Recunoaşterea obiectelor din interiorul bisericii;
C2. Selectarea a obiectelor din interiorul bisericii pe baza cunoștințelor asimilate la lecție.
Designul activității de învățare online
Titlul exercițiului:
Descrierea bisericii pe interior - Religie ortodoxă, clasa I
Definirea cerinței:
Alegeţi denumirea corectă a obiectelor marcate cu bulina roşie, aflate în interiorul bisericii.
Marcatorii de pe imagine:
Marcatorii de culoare verde de pe imagine sunt aşezaţi pe diverse obiecte care se regăsesc în
biserică:
- candelabru
- iconostas
- strană
- catapeteasmă
- uşi împărăteşti
- icoana Maicii Domnului
- scaune
Feedback
BRAVO! Ai identificat corect obiectele din biserică!
Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online:
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Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip ,,Potrivire de
imagini”. Apăsând pe marcator elevul trebuie să aleagă dintr-o serie de mai multe cartonaşe pe cel
corespunzător imaginii marcate. La final, dacă toate obiectele au primit cartonaşul cu denumirea
corectă, chenarul fiecăruia se va face verde. În caz contrar se face roşu.
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=pjs449hvc20
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pjs449hvc20
Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic
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Imagine 1 – https://protopopiatul-ortodox-sighisoara.ro/biserici-si-manastiri/12501-parohiaortodoxa-seleus.html , 21.08.2020; ora 17.45.
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