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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: 

Alege răspunsurile corecte și vei înțelege că omul se bucură e creația lui Dumnezeu și o îngrijește 

prin fapte: 

 

Sarcină de lucru:  
Bifează căsuţele corespunzătoare faptelor prin care dovedim că ocrotim natura: 

 

Răspunsuri corecte:  

Plantăm copaci 

Îngrijim florile 

Reciclăm 

Strângem gunoaiele 

Nu poluăm apele 

 

Răspunsuri incorecte: 

Arunc gunoiul în spații verzi 

Rup florile 
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Lovesc animalele 

 

Feedback 

Felicitări!   

Ai identificat răspunsurile corecte!  

Nu uita, ne arătăm credinţa prin faptele noastre bune! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Quiz cu alegere 

multiplă”. 
Elevul va bifa căsuţele corespunzătoare răspunsurilor pe care le consideră corecte. În cazul în care 

răspunsurile sunt corecte se vor înverzi chenarele şi va apărea o faţă veselă, iar în cazul în care 

alege un răspuns incorect va apărea o faţă tristă. 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=prfzfw3i320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=prfzfw3i320 

 

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

 

1 Imagine 1 - https://www.freepik.com/free-vector/people-caring-about-world-

environment_3460380.htm#page=2&query=children+plant&position=2, 28.09.2020, ora  

02:03; 

2 Imagine 2 - https://www.freepik.com/free-vector/children-plant-trees-cute-little-boys-girls-

with-spades-watering-cans-concept-

ecologyenvironment_7216370.htm#page=1&query=children%20nature&position=5, 

28.09.2020, ora 01:59. 
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