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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: 

„Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și 

să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” (Matei 5, 16) Pe baza informațiilor dobândite la ora de 

religie, descoperă cuvintele sau grupurile de cuvinte descrise în enunțuri și vei înțelege că Sfinții 

Apostoli au fost cei care au vestit învățătura Domnului: 

 

Grupul de elemente: 

1. Conținut: Se mai numește „Vestea cea bună” a creștinismului ___________ 

Soluția: Evanghelia 

2. Conținut: Activitatea publică a Mântuitorului a fost așternută și sintetizată în scris în 

evanghelii. Acestea sunt în număr de __________ 

Soluția: patru 

3. Conținut: Autorii celor patru Evanghelii se numesc _________. 

Soluția: evangheliști 

4. Conținut: Fiind inspirați de Duhul Sfânt, Matei, Marcu, Luca și Ioan au scris despre viața și 

învățăturile _________. 

Soluția: Mântuitorului 

5. Conținut: Evangheliile ne transmit mesajul de _________ al lui Dumnezeu. 

Soluția: iubire 
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6. Conținut: Cine au fost aleșii lui Dumnezeu care au răspândit cuvântul Său în lume? 

Soluția: apostolii 

7. Conținut: Apostolii au fost în număr de _________ 

Soluția: 12 

8. Conținut: Apostolii au început să predice învățătura creștină după ce au primit Duhul Sfânt, 

în ziua _________. 

Soluția: Cincizecimii 

9. Conținut: Misiunea apostolilor este continuată în zilele noastre de _________ 

Soluția: preoți 

10. Conținut: Apostolul care a pictat chipul Maicii Domnului _________ 

Soluția: Luca 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Nu uita, Mântuitorul le-a spus apostolilor „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în 

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit 

vouă, și iată „Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” (Matei 28, 18-20) 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Răspuns text liber”. 

Pentru fiecare grup de elemente avem conținut și soluția. Elevul caută cuvântul/ sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Dacă soluția este corectă, chenarul se va înverzi, iar dacă nu 

este corectă, se vor înroși. 

La sfârșit 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=pdddwqdha20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pdddwqdha20 

 

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

 

1 Antet: https://doxologia.ro/sites/default/files/imagine/2010/03/30.jpg 
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