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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: 

Fiecare zi a vieții să-ți fie urcuș spre Dumnezeu. Separă corect VALORILE ADEVĂRATE de 

FALSELE VALORI și vei mai urca o treaptă spre desăvârșire: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

VALORI ADEVĂRATE: 

 „toți suntem chemați să devenim sfinți” 

 „sfințenia este starea de asemănare cu Hristos” 

 „câștigăm sfințenia urmând modelul Mântuitorului” 

 „la Sfânta Liturghie ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos” 

 „prin credință și fapte bune ne împodobim sufletul cu virtuți” 

 „să ne punem nădejdea în Dumnezeu prin tot ceea ce facem” 

 

FALSE VALORI: 

 „reușim în viață numai prin propriile puteri; 

 „bogăția materială este singura cale spre fericire” 

 „trebuie să-i evităm pe oamenii pe care nu îi simpatizăm” 

 „trebuie să găsim rapid un vinovat pentru faptele noastre” 

 „ne menajăm părinții ascunzând notele mici” 
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 „nu avem nevoie de ajutorul vostru” 

 

Feedback 

Felicitări! 

De-acum te bucuri mai bine de fericire, iubire, bunătate, pace și răbdare! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Puzzle”. 

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, valorile adevărate și falsele valori) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de 

puzzle, fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. Printr-un click se selectează o sarcină de 

grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care corespund acesteia. 

Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele 

rămân pe poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea o imagine de fundal. La final 

elevul primește un feedback! 

 

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=p0wrpxboc20 

 

Fullscreen-Link:  https://learningapps.org/watch?v=p0wrpxboc20  

 

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

 

1 Antet: https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1201/120084_dumnezeu-viata-omului.jpg,  accesat la 

25.09.2020, ora 13:46 
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