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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: 

Dumnezeu ne ocrotește și prin oamenii din jurul nostru dându-le gândul cel bun pentru a ne ajuta. 

Astfel, în anumite situații putem cere ajutor de la persoane diferite. Unește fapta bună cu persoana 

care te poate ajuta: 

 

Grupul de elemente: 

1. Conținut: L-au ascultat pe Dumnezeu, s-au rugat, i-au iubit pe semeni _________ 

Soluția: sfinții 

2. Conținut: Ne iubește și ne poartă de grijă întotdeauna _________ 

Soluția: Dumnezeu 

3. Conținut: Este mijlocitoare între om și Dumnezeu _________ 

Soluția: Fecioara Maria 

4. Conținut: Iubirea, bunătatea, înțelegerea, compasiunea, iertarea etc. sunt roadele_________ 

Soluția: sfințeniei 

5. Conținut: Toți suntem chemați să devenim_________ 

Soluția: sfinți 

6. Conținut: Calea spre Dumnezeu este deschisă tuturor oamenilor prin_________ 

Soluția: Iisus Hristos 
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7. Conținut: „În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El 

ne-a iubit pe noi și a trimis pe _________” 

Soluția: Fiul Său 

8. Conținut: Este modelul oricărui creștin_________ 

Soluția: Iisus Hristos 

9. Conținut: Este alături de mine zi și noapte și mă veghează _________ 

Soluția: îngerul păzitor 

10. Conținut: S-a jertfit pentru noi și a noastră mântuire _________ 

Soluția: Fiul lui Dumnezeu 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Sfântul Serafim de Sarov spunea că „Domnu Iisus Hristos nu a venit spre a fi slujit de oameni, ci 

spre a-i sluji El Însuși și pentru a-Și da viața pentru mântuirea multora.” 

 

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

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

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Dacă soluția este corectă, chenarul se va înverzi, iar dacă nu 

este corectă, se vor înroși.  

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=pq5hhg11v20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pq5hhg11v20 

 

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

 

1 Antet: https://p2.piqsels.com/preview/978/332/1005/churches-sicily-monreale-pankreator.jpg 

accesat la 27.09.2020, ora 23:57 
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