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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 și trăirea credinței de către sfinți - Religie ortodoxă, clasa a IV a 

 

Definirea cerinței: 

Sfinții sunt modele demne de urmat pentru toți creștinii. Alege varianta corectă și amintește-ți, pe 

baza informațiilor primite de la profesor, în ce fel au mărturisit sfinții dreapta credință: 

 

Grupul de elemente: 

1. Enunț: Sfântul Vasile cel Mare a întemeiat pentru cei sărmani: 

Răspunsuri corecte: orfelinate, azile; 

Răspunsuri false: fabrici. 

2. Enunț: Sfântul Împărat Constantin cel Mare: 

Răspunsuri corecte: a văzut sfânta cruce pe cer, a dat libertate creștinilor; 

Răspuns fals: a găsit crucea răstignirii. 

3. Enunț: Sfânta Împărăteasă Elena a descoperit: 

Răspunsuri corecte: crucea răstignirii, mormântul Domnului; 

Răspuns fals: templul din Ierusalim. 

4. Enunț: Sfinții Cosma și Damian au fost: 

Răspunsuri corecte: doctori, mucenici; 

Răspuns fals Apostoli. 

5. Enunț: Sfântul Ștefan a mărturisit credința prin: 
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Răspunsuri corecte: cuvânt, fapte; 

Răspuns fals: jertfa pe cruce. 

6. Enunț:. Sfântul Nicolae a fost: 

Răspunsuri corecte: milostiv, iubitor; 

Răspuns fals: nemilostiv. 

7. Enunț: Sfinții sunt pentru noi: 

Răspunsuri corecte: exemple, mijlocitori, 

Răspuns fals: idoli. 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Mărturisirea și trăirea credinței de către sfinți” și ai 

aflat că ei sunt adevărate modele pentru noi! 

 

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

multiplă”. Fiecare enunț are trei variante de răspuns din care alege pe cele corecte. Dând clik 

acestea se vor înverzi. 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=prhdhzuwt20  

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=prhdhzuwt20 

 

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

 

1 Antet: – 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/G3gK9QcoRzTXwVAW9TNpaD53J7fmafD03WtV

sIfYg9RpddIIhWSwBDmqnkf7QFZCUBZ5kWf3_0HzOQ9rI-

84ht1jBIEnI84JCxIaZgItXHXwwXT1AGSJBWHT224HylhiqPaKrNQcdxeqJD-

ZXrcJUup8p28, accesată la 31.10.2020, ora 00:27 

2. Imagine personală 

 
 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/G3gK9QcoRzTXwVAW9TNpaD53J7fmafD03WtVsIfYg9RpddIIhWSwBDmqnkf7QFZCUBZ5kWf3_0HzOQ9rI-84ht1jBIEnI84JCxIaZgItXHXwwXT1AGSJBWHT224HylhiqPaKrNQcdxeqJD-ZXrcJUup8p28
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/G3gK9QcoRzTXwVAW9TNpaD53J7fmafD03WtVsIfYg9RpddIIhWSwBDmqnkf7QFZCUBZ5kWf3_0HzOQ9rI-84ht1jBIEnI84JCxIaZgItXHXwwXT1AGSJBWHT224HylhiqPaKrNQcdxeqJD-ZXrcJUup8p28
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/G3gK9QcoRzTXwVAW9TNpaD53J7fmafD03WtVsIfYg9RpddIIhWSwBDmqnkf7QFZCUBZ5kWf3_0HzOQ9rI-84ht1jBIEnI84JCxIaZgItXHXwwXT1AGSJBWHT224HylhiqPaKrNQcdxeqJD-ZXrcJUup8p28
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/G3gK9QcoRzTXwVAW9TNpaD53J7fmafD03WtVsIfYg9RpddIIhWSwBDmqnkf7QFZCUBZ5kWf3_0HzOQ9rI-84ht1jBIEnI84JCxIaZgItXHXwwXT1AGSJBWHT224HylhiqPaKrNQcdxeqJD-ZXrcJUup8p28

