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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Omul este ființa care crede în Dumnezeu” 

Titlul lecţiei: Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

         1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creștin, pe baza valorificării unor 

situații din viața de zi cu zi și a exemplelor unor persoane din Biblie; 

         1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creștin într-o serie de contexte de viață 

reale sau imaginare. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialoguri pe tema rolului credinţei în Dumnezeu şi  a  rugăciunii,  valorificând  diferite  

povestiri, jocuri, exemple; 

o identificarea, în textul exercițiului, a unor persoane biblice şi a unor sfinţi; 

o conversaţii  de  grup  privind  regulile  de comportament în diferite situaţii (şcoală, familie, 

biserică, stradă, natură etc.) 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa I  

 

Definirea cerinței:  
Potrivește corect noțiunile indicate și vei înțelege importanța ascultării față de Dumnezeu și 

importanța împlinirii cuvântul lui Dumnezeu: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni:  

Oamenii credincioși au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. 

Moise a primit de la Dumnezeu cele 10 porunci. 

Sfinții au împlinit voia lui Dumnezeu.  

Cuvântul lui Dumnezeu poate fi cunoscut din Biblie. 

Domnul Iisus a făcut cunoscut oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. 

 

Împlinim cuvântul lui Dumnezeu atunci când: 

Suntem ascultători. 

Suntem sinceri. 

Suntem darnici. 

Suntem răbdători. 
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Suntem înțelegători. 

 

Feedback 

Felicitări! Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și dorește ca ei să asculte și să împlinească voia Lui 

cea sfântă. 

 

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: Oamenii credincioși au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și Împlinim cuvântul lui 

Dumnezeu atunci cînd:)  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=ptpz80f1t20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ptpz80f1t20 

 

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 
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Imagine 1 -  https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/14/11/44/maria-1592567_960_720.jpg, 

30.09.2020, ora 15:25. 
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