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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Omul este fiinţa care crede în Dumnezeu” 

Titlul lecţiei: Omul se bucură de creația lui Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor 

situaţii din viaţa de zi cu zi şi a exemplelor unor persoane din Biblie; 

1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de contexte de viaţă reale 

sau imaginare. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialoguri pe tema rolului credinţei în Dumnezeu şi  a  rugăciunii,  valorificând  diferite  

povestiri, jocuri, exemple; 

o analizarea    unor    afirmații    pe    diferite    teme: „creației lui Dumnezeu”, „purtarea de 

grijă a lui dumnezeu” etc. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Omul se bucură de creația lui Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa I  

 

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: 

Dovedesc că am grijă de natură atunci când o îngrijesc. 

Dumnezeu a creat lumea din iubire. 

Dumnezeu are grijă în permanență de ceea ce a creat. 

Tot ceea ce a creat este spre folosul oamenilor. 

 

Afirmații false: 

A ocroti natura înseamnă să tai copacii. 

Omul nu are datoria de a-I mulțumi lui Dumnezeu. 

Dumnezeu nu are grijă de oameni. 

 

Feedback 
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Felicitări! Ai identificat corect răspunsurile! 

Nu uita să-I mulțumești lui Dumnzeu pentru toate!  

 

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=ppekfxggk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ppekfxggk20 

 

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

 

1. Imagine 1  –  https://www.freepik.com/premium-vector/little-girl-praying-

kneeling_5609382.htm#page=2&query=pray&position=27, 17.09.2020, ora 21.22. 

 

 

  

https://learningapps.org/display?v=ppekfxggk20
https://learningapps.org/watch?v=ppekfxggk20
https://www.freepik.com/premium-vector/little-girl-praying-kneeling_5609382.htm#page=2&query=pray&position=27
https://www.freepik.com/premium-vector/little-girl-praying-kneeling_5609382.htm#page=2&query=pray&position=27

