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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Dumnezeu se face cunoscut omului” 

Titlul lecției: Adam și Eva - prima familie 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice 

2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului 

persoanelor din textele studiate; 

2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din 

perspectiva unor criterii date; 

3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o participarea la discuții pe diferite teme: credința în Dumnezeu, crearea lumii şi a omului, 

libertatea omului, Decalogul, proroci şi prorocii; 

o vizionarea  unor  documentare  ştiințifice,  cu  argumentări  biblice,  pe  tema  apariției  

universului  şi  a  omului; 

o evidențierea  actualității  unor  reguli  sau  principii  vechi-testamentare în  lumea  de  astăzi,  

prin exemple; 

o exerciții de identificare a unor reguli de comportament în viața cotidiană, pornind de la 

poruncile din Decalog. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Prima familie – Adam și Eva - Religie ortodoxă, clasa a V- a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție întrebările afișate, selectează răspunsurile corecte și vei afla că omul este singura 

făptură pe care a zidit-o Dumnezeu cu mâinile Sale: 

 

Confirmarea noțiunilor: 

Noțiune: Spre deosebire de celelalte făpturi omul a fost creat de Dumnezeu____________ 

Răspuns: a fost luat din pământ și a primit suflare de viață 

Noțiune: Adam și Eva au fost așezați de Dumnezeu în ____________ 

Răspuns: Grădina Edenului 

Noțiune: Omul a fost creat de Dumnezeu după__________________ 

Răspuns: chipul și asemănarea lui Dumnezeu 



  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLVEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

 

Autor: Prof. Dragoș ANGHEL, Școala Gimnazială Fratoștița, Dolj, 2020 

 
2 

Noțiune: Cel mai frumos dar primit de Adam și Eva la creație este __________ 

Răspuns: viața 

Noțiune: Ce înseamnă numele Eva? ______ 

Răspuns: Viață 

Noțiune: Ce poruncă le-a dat Dumnezeu? _____________________ 

Răspuns: Să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului 

 

Feedback 

Super, ai răspuns corect la toate întrebările! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Quiz cu alegere 

multiplă”. Exercițiul prezintă întrebări cu mai multe variante de răspuns, numai unul este corect. 

Dacă răspunsul este corect, după validarea bifei, un emoji vesel apare în dreapta căsuței cu 

întrebarea, în caz contrar, apare un emoji trist, iar răspunsul trebuie rectificat. La final 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=pc9rw2cej20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pc9rw2cej20 

 

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

 

1 https://ortodox.md/armele-duhovnicesti-ale-crestinului-predica-la-duminica-iertarii-a-

izgonirii-lui-adam-din-rai/ 

2 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa a V-a/Religie Cultul Ortodox/Akademos 

Art/interior.html 
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