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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IV-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Sfințenia, cale spre Dumnezeu” 

Titlul lecției: Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor oamenilor prin Iisus Hristos 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu diferite situații 

de viață; 

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

contexte de viață familiare. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialoguri pe teme religioase (rolul sfinților, importanța împlinirii poruncilor divine) prin 

valorificarea unor povestiri, jocuri, ilustrații; 

o exerciții de exersare a aplicării unor norme și porunci divine. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor oamenilor prin Iisus Hristos - 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: 

 

Descriere: 

Afirmații adevărate: 

Prin Fecioara Maria, Dumnezeu a venit pe pământ și a devenit Om. 

Sfințenia este starea de asemănare cu Hristos. 

Sfinții și-au împodobit sufletul cu virtuți. 

Modelul oricărui creștin este Iisus Hristos. 

 

Afirmații false: 

Când se roagă, omul nu primește ajutor de la Dumnezeu. 

Ascultarea de Dumnezeu, rugăciunea, iubirea de semeni nu sunt specifice vieții creștinești. 

Creștinul nu are șansa de a deveni mai bun. 

Iubirea nu este o roadă a sfințeniei. 
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Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre rolul iubirii manifestate în lume! 

Să nu uiți că Dumnezeu ne iubește foarte mult! 

 

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/13993306 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/view13993306 

 

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

 

1 Antet: https://p2.piqsels.com/preview/897/539/651/pantocrator-iconography-painting-

church.jpg accesat la 25.09.2020, ora 13:25 
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