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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 completarea unor spațiilor goale  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: 

În Biblie găsim scris: „Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și, iată, erau foarte bune.” 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă: 

 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Dumnezeu a creat lumea din _________. 

Soluția: IUBIRE 

2. Notificare: Toate frumusețile create formează ___________. 

Soluția: LUMEA 

3. Notificare: Cea mai importantă ființă de pe pământ este ____________. 

Soluția: OMUL 

4. Notificare: Dumnezeu a creat întreaga lume prin puterea  _________ Său. 

Soluția: CUVÂNTULUI 

5. Notificare: Omul are datoria de a ____________ creația lui Dumnezeu. 

Soluția: ÎNGRIJI 

 

Feedback 
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Foarte bine! Ai reușit! Ţine minte, lumea a fost creată de Dumnezeu și dăruită oamenilor. 

 

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

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

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă.  Alegerea greșit a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. 

Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe cuvinte de identificat. 

Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se ofilește. 

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=pu3dhddc320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pu3dhddc320 
 

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 
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Imagine 1 -  https://facerealumii.ro/wp-content/uploads/2017/12/facerea-lumii-1024x585.jpg, 

15.10.2020, ora 14:00. 
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