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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a IV-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Sfințenia, cale spre Dumnezeu” 

Titlul lecţiei: 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: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă  și vei descoperi de ce este importantă 

sfințenia în viața oamenilor: 

 

Grupul de elemente:   

1. Notificare: Sfințenia este  starea de asemănare cu _________. 

Soluția: HRISTOS 

2. Notificare: Sfinții s-au _________ pentru credința lor. 

Soluția: SACRIFICAT 

3. Notificare: Sufletele sfinților erau pline cu  _________. 

Soluția: VIRTUȚI 

4. Notificare: Iubirea este  _________ al sfințeniei. 

Soluția: ROD 

5. Notificare: Cel mai bun model de sfințenie ne-a fost oferit de _________ 

Soluția: HRISTOS 

6. Notificare: Sfinții își iubeau _________ . 

Soluția: SEMENII 
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Feedback 

Foarte bine! Ai reușit!  

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că  „Îi cinstim pe sfinți imitându-i” iar Părintele Iustin Pârvu 

credea că ,,Omul are atâta sfințenie câtă rugăciune are în el”! 

 

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 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. 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=pw8whgoja20 

 Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pw8whgoja20 

  

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

 

1 Imaginea1 https://p2.piqsels.com/preview/964/659/644/pantocrator-jesus-christ-angels-

iconography.jpg   accesat la 25.09.2020, ora 13:25 
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