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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 exerciții pe tema comportamentului diferitelor persoane (din viaţa de zi cu zi, din Biblie, din 

poveşti cu conţinut moralizator etc.) 

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: 

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

importanță are cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Urmărind schema, poți medita la beneficiile pe 

care cuvântul lui Dumnezeu le poate aduce în viața ta: 

 

Textul cu spații goale: 

Oamenii  _________ au dovedit ascultare față de Dumnezeu. 

Profetul  ____________  a primit de la Dumnezeu cele 10 porunci pe care trebuie 

să le respecte oamenii. Domnul Iisus Hristos a făcut cunoscut oamenilor  

________ lui Dumnezeu. 

 ________  au ascultat și au împlinit cuvântul lui Dumnezeu în viața lor.   

____________ a împlinit voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu poate fi 

cunoscut din  _________ și de la ________. Împlinim cuvântul lui Dumnezeu 

prin  ________  noastre bune. 

 

Soluția: 

preot, Moise, Sfinții, Biblie, credincioși, voia, fapte, Maica Domnului . 
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Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Cuvântul lui Dumnezeu în viața oamenilor”  

 

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=ptc7eaj8j20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ptc7eaj8j20 

 

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