
  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Prof. Mihai Claudiu PĂTRU, Școala Gimnazială Hurezani, Gorj, 2020 

 
1 1 

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IV-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Sfințenia, cale spre Dumnezeu” 

Titlul lecției: Mărturisirea și trăirea credinței de către sfinți 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu diferite situații de 

viață; 

1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din 

viața cotidiană, a exemplelor persoanelor din Biblie și a unor sfinți. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialoguri pe teme religioase (rolul sfinților) prin valorificarea unor povestiri, jocuri, 

ilustrații; 

o analiza, din perspectiva creștină, a unor atitudini și comportamente, pornind de la situații din 

viața cotidiană, texte literare, texte care îi prezintă pe sfinți. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Mărturisirea credinței de către sfinți - Religie ortodoxă, clasa a IV-a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi rolul sfinților în 

mărturisirea dreptei credințe: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Sfinții au avut un rol important în mărturisirea dreptei_________ 

Soluția: CREDINȚE 

2. Notificare: Sfinții au mărturisit dreapta credință fiind pentru noi _________ 

Soluția: MODELE DE URMAT 

3. Notificare: Sfinții Pantelimon, Cosma și Damian au fost_________ 

Soluția: DOCTORI 

4. Notificare: Sfinții Împărați Constantin și Elena au fost apărători ai _________ 

Soluția: CREȘTINILOR 

5. Notificare: Sfântul Vasile cel Mare a înființat cantine pentru _________ 

Soluția: SĂRACI 

6. Notificare: Sfânta Elena a descoperit pe dealul Golgotei _________ 

Soluția: CRUCEA RĂSTIGNIRII 

7. Notificare: Creștinul îl poate mărturisi pe Dumnezeu prin ajutorul oferit _________ 
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Soluția: SEMENILOR 

8. Notificare: Sfântul Nicolae este cunoscut de copii ca fiind cel ce aduce _________ 

Soluția: DARURI 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Să nu uiți că Mântuitorul a spus: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-

voi și Eu înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10.32) 

 

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 greșită 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=pwa11t9nn20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pwa11t9nn20 

 

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

 

1 Antet: – imagine personală 

 
 


