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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: Biblia ne vorbește despre oameni credincioși 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

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

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. 

 

Activități de învățare recomandate: 

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

povestiri, jocuri, exemple; 

o discuţii pe tema rolului Sfintei Scripturi, pornind de la exemple date (personaje din 

povestiri, persoane biblice, sfinţi etc.) 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Biblia ne vorbește despre oameni credincioși - Religie ortodoxă, clasa I  

 

Definirea cerinței: 

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

din Biblie aflăm despre oameni buni și drepți: 

 

Textul cu spații goale: 

În Biblie găsim scris__________lui Dumnezeu către oameni. Din Biblie aflăm 

despre oameni__________, __________ și __________. Acești oameni aveau 

datoria de a transmite__________ lui Dumnezeu. Oamenii își arată credința 

prin__________ __________ și prin__________ .  

Citind din Biblie, învățăm despre credința creștină! 

  

Soluția: 

cuvântul, drepți, buni, credincioși, voia, fapte bune, rugăciune. 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Biblia ne vorbește despre oameni credincioși”! 
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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.  

 

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=pv2tak4f320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pv2tak4f320 

 

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

 

1 

2 

Antet – imagine personală; 

Imagine fundal 1 - https://www.freepik.com/free-vector/jesus-with-children-

park_9721146.htm#page=1&query=jesus%20christ%20and%20childrens%20&position=38, 

15.09.2020, ora 23:22; 

3 Imagine fundal 2- https://www.freepik.com/free-vector/open-bible-

collection_796145.htm#page=1&query=%20bible&position=1, 16.08.2020, ora 02:31. 
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