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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: 
În primele secole creștine, de teama persecutorilor, adepții Domnului Iisus Hristos foloseau diferite 

simboluri pentru a se recunoaște sau pentru a demonstra credința lor în Evanghelia cea nouă.  

Repartizează corect noțiunile, respectiv APOSTOLI sau EVANGHELIȘTI și vei putea descoperi 

cel mai cunoscut simbol al creștinilor: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

APOSTOLI: 

1. Au primit Sfântul Duh în ziua Cincizecimii. 

2. Mântuitorul le-a promis că îi va face „pescari de oameni”. 

3. Iisus le-a zis: „Și mergând, propovăduiți zicând: S-a apropiat Împărăția cerurilor.” (Matei 10, 

7) 

4. „Și Eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea.” (Matei 16, 18) 

5. Pe drumul spre Damasc a auzit un glas, zicându-i: „Saule, Saule, de ce mă prigonești?” (Fapte 9, 

4) 

6. Au primit de la Dumnezeu darul vorbirii în limbi și al facerii de minuni. 

 

EVANGHELIȘTI: 

1. Medicul Luca, prieten al Sfântului Apostol Pavel. 
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2. Cărțile lor sunt cuprinse în Noul Testament. 

3. Fiind inspirați de Duhul Sfânt, au scris despre viața și învățăturile Mântuitorului. 

4. Matei – îngerul; Marcu – leul; Luca – taurul; Ioan – vulturul. 

5. Sunt reprezentați în cele patru colțuri ale Sfintei Evanghelii. 

6. Sfântul Marcu a scris despre trecerea lui Hristos pe pământ. 

 

Feedback 

Felicitări! Ai ordonat totul corect și ai descoperit cel mai cunoscut simbol al creștinilor din primele 

veacuri, peștele! Numele grecesc al peștelui (IHTIS) era pentru primii creștini un acrostih 

hristologic: Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul! 

 

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, APOSTOLI și EVANGELIȘTI) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, 

fiecare reprezentând o informație legată de unul din cuvintele cheie. 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 și se arată o parte din imaginea 

finală; dacă răspunsul este incorect, piesele rămân pe poziție și elevul este rugat să încerce din nou.. 

Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea fie 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=pckskt8bc20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/view14110138 

 

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

 

1 Antet: Imagine 1 – 

https://i.pinimg.com/originals/13/cf/3a/13cf3a561b157abcd35cf30d5fa2d4bb.png 

accesat la 07.10.2020, ora 15:16 
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