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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: 

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

a fost importanța mărturisirii și trăirii credinței de către sfinți. La sfârșit vizualizează o imagine 

sugestivă: 

 

Textul cu spații goale: 

Încă din primele secole, sfinții au avut un rol important în mărturisirea și răspândirea 

dreptei ___________urmând îndemnul ____________: „Drept aceea, mergând învățați 

toate neamurile botezându-le în numele_____________și al _____________și al 

___________ _______ (Matei 28.19). Ei au mărturisit dreapta credință prin cuvânt și 

________________, fiind pentru noi adevărate ___________ demne de urmat. 

Primul martir creștin, Sfântul___________________L-a mărturisit cu curaj pe 

__________________, 

primind cununa muceniciei. De asemenea, Sfinții Apostoli au arătat tuturor că 

adevărata credință trebuie să fie împodobită cu _______________ bune. 

Urmând exemplul sfinților, noi suntem datori să arătăm că credința noastră este plină 

de___________față de Dumnezeu și față de ____________. Fiecare dintre noi putem 
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să participăm ca_______________la activitățile de ajutorare a semenilor făcându-ne 

la rândul nostru exemplu pentru ceilalți. 

 

Soluția: 

credințe, Mântuitorului, Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, faptă, modele, Ștefan, Hristos, fapte, iubire, 

aproapele, voluntari. 

 

Feedback 

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

aflat cum poți să contribui la ajutorarea semenilor! 

 

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 vizualiza o 

imagine sugestivă. 

 

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=ptc7uutvj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ptc7uutvj20 

 

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

 

1 Antet: https://ziarullumina.ro/thumbs/landscape_big/2009/10/21/sfintii-marturisitori-din-

ardeal-martiri-ai-dreptei-credinte-127837.jpg, accesată la 31.10.2020, ora 01:18  

2.  Imagine personală 
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