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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IV-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Sfințenia, calea spre Dumnezeu” 

Titlul lecției: Învățătura Domnului, vestită de sfinții apostoli și evangheliști 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu diferite situații 

de viață; 

1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din 

viața cotidiană, a exemplelor unor persoane din Biblie și a unor sfinți. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o exerciții de definire a unor termeni: sfânt, apostol, evanghelist; 

o analiza, din perspectiva creștină, a unor atitudini și comportamente, pornind de la situații din 

viața cotidiană, texte literare, texte care îi prezintă pe sfinți 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Învățătura Domnului, vestită de sfinții apostoli și evangheliști - Religie ortodoxă, clasa a IV- a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe apostoli să răspândească în lume cuvântul Său. 

Apostolii L-au însoțit pe Mântuitorul și au fost martori ai minunilor și învățăturilor Sale. 

Sfinții Apostoli au primit Duhul Sfânt la Cincizecime. 

Cei patru evangheliști au scris despre viața și învățăturile Mântuitorului. 

Cele patru Evanghelii se găsesc în Sfânta Scriptură. 

 

Afirmații false: 

Sfinții Apostoli au fost în număr de 15. 

Apostolii s-au înălțat la cer împreună cu Domnul Iisus. 

Primul apostol al Domnului a fost Luca. 

Rolul Evangheliilor este acela de a promova goana după succes. 

Cei patru evangheliști sunt: Toma, Luca, Filip și Ioan. 
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Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre apostoli și evangheliști și despre rolul lor în istoria creștinismului! 

„... a văzut doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în 

mare, căci erau pescari, și le-a zis: Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.” 

(Matei 4, 18-19) 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Adevărat-Fals”. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 

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=pf3364tpa20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pf3364tpa20 

 

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

 

1 Antet: Imagine 1 – https://www.unitischimbam.ro/wp-content/uploads/2018/05/Rusaliile.jpg 

accesat la 07.10.2020, ora 15:31 
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