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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a III -a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Ce înseamnă să fii creștin” 

Titlul lecției: Când un om devine creștin 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte de viață 

familiare; 

2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o stabilirea unor reguli de comportament adecvate vârstei elevilor și diferitelor contexte 

relevante din perspective moral-religioase; 

o identificarea unor roluri importante pe care copilul le are în relație cu persoanele importante 

din viața sa. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Când un om devine creștin - Religie ortodoxă, clasa a III a 

 

Definirea cerinței: 

Sfânta Taină a Botezului este una din cele mai frumoase Taine ale Bisericii și cea care ne ajută să 

ne unim cu Hristos. Completează spațiile libere cu răspunsurile potrivite și îți vei înțelege cât este 

de importantă Sfânta Taină a Botezului în viața ta: 

 

Text cu spații goale 

Botezul este Sfânta -1- prin care omul devine -2- și -3- al Bisericii, mădular al trupului tainic al -4- 

Hristos. 

Odată cu Botezul are loc și Sfânta Taină a -5- prin care se primesc -6- Sfântului Duh pentru a crește 

în viața duhovnicească. 

Astfel pregătit, noul creștin îl primește pe -7- prin Sfânta Taină a -8-. Botezul se săvârșește prin 

afundarea de trei ori în apa sfințită în numele -9- și al -10- și al -11-, -12- mărturisește credința 

pentru cel botezat. 

 

Soluția: taina, membru, creștin, Hristos, Împărtășaniei, Mirungerii, darurile, Mântuitorului, 

Tatălui, Fiului, Sfântului Duh. 

 

Feedback 

Felicitări, ai găsit soluția corectă! 
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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: 

Link web: https://learningapps.org/display?v=p1zxnxq1n20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p1zxnxq1n20 

 

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

 

1. Antet - 

https://doxologia.ro/sites/default/files/articol/2012/09/004_certificat_botez_si_lumanare_foto

_viorel_catusanu.jpg, 13.10.2020, ora 00:32; 

2. Video 1 - https://www.youtube.com/watch?v=Koy-B_KQ3YA, 27.09.2020, ora 23:20; 

3. Imagine 1 - https://dastudioweddings.com/project/botez-maria-cluj-romania/, accesat la 

27.09.2020, ora 23:17. 
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