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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: 

1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie; 

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 recunoaşterea,   în   diferite   contexte   date,   a respectării/      încălcării  anumitor  reguli  

de comportament    moral-creştin  (jocuri  de  rol, povestiri, analiza unor imagini etc.) 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, că  

omul se bucură de creația lui Dumnezeu și o ocrotește. La sfârșit vei descoperi o poezioară: 

 

Textul cu spații goale: 

Toate frumusețile din jurul nostru formează __________. Dumnezeu a creat 

lumea din __________ față de oameni. Lumea a fost creată de Dumnezeu în 

decursul a __________ zile. Dumnezeu are grijă de tot ceea ce a __________. 

Omul a fost creat după __________ lui Dumnezeu. Prin simțurile sale, omul poate 

cunoaște__________ naturii. Oamenii au datoria de a îngriji __________ și 

__________. 

 Admirând frumusețea naturii oamenii Îl pot cunoaște pe Dumnezeu. 

 

Soluția: 

lumea, iubire, șase, creat, chipul, frumusețea, plantele, animalele 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Omul se bucură de creația lui Dumnezeu”! 
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul 

alege o variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se 

înroșesc. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri. În acest caz elevul poate citi o 

poezioară. 

 

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=pcoc8g7rk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pcoc8g7rk20 

 

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

 

1 

2 

Imagine 1 - 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/articol/2014/07/facerea_lumii5.jpg?

itok=F2OfiIzr  

d&sxsrf=ALeKk02OmH7kQU_bFIbA48b6Bz5zHpXWVw:1600463579664&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjlpJC5z_PrAhVBLewKHRivBF0Q_AUoAXoECAwQAw&

biw=1006&bih=590#imgrc=_zpyOnuNKyjcpM, 28.09.2020, ora 12:53; 

3 Imagine 2 - https://www.freepik.com/free-vector/happy-children-jumping-summer-

meadow_8609202.htm#page=1&query=school%20children&position=2,15.09.2020, ora 

23:30. 
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