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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: 

Urmărind schema, poți medita la ceea ce poți face pentru a merge pe calea spre Dumnezeu. 

Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, 

importanța pe care o are Dumnezeu în viața ta: 

 

Textul cu spații goale: 

”Eu sunt Calea, Adevărul și ________________. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” 

Sfințenia este starea de asemănare cu ____________. Urmând modelul Mântuitorului, putem 

câștiga _______________. Roadele sfințeniei sunt: bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, fericirea, 

______________ etc. Să ne punem _____________ în Dumnezeu! În fiecare zi, să trăim bucuria de 

a ne apropia de ______________, prin rugăciune, ____________ și fapte bune!  

 

Soluția: 

Viața, Hristos, sfințenia, iubirea, nădejdea, Dumnezeu, post 

 

Feedback 

Minunat!  Ți-ai consolidat cunoștințele despre „Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor oamenilor 

prin Iisus Hristos” și ai aflat cum îți poți împodobi sufletul cu adevăratele valori, cele ale sufletului! 
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul 

alege o variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se 

înroșesc. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri! 

 

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: 

Linkweb: https://learningapps.org/display?v=p150f3j9k20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p150f3j9k20 

 

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

 

1 Antet:  https://www.freeimages.com/photo/jesus-1482506  accesat la 25.09.2020, ora13:25 
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