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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a III-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Dumnezeu este izvorul vieții” 

Titlul lecției: Omul în relație cu natura 

Timp de lucru: 5 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1  Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de 

viață; 

1.3  Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte de viață 

familiare. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o stabilirea, cu ajutorul profesorului, în grupuri mici și/sau la nivelul clasei, a unor reguli de 

comportament adecvate vârstei elevilor și diferitelor contexte (școală, familie, biserică, 

stradă, natură etc.), relevante din perspectivă moral-religioasă; 

o dialoguri pe diferite teme: importanța lui Dumnezeu în viața omului, importanța omului în 

viața semenilor și a celorlalte ființe din natură, viața de pe pământ etc.; 

o analiza unor texte care prezintă diferite opinii cu semnificație religioasă în relație cu diferite 

situații de viață. 
 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Omul în relație cu natura - Religie ortodoxă, clasa a III a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Descrierea 

Afirmații adevărate: 

Dumnezeu a făcut lumea prin puterea Cuvântului Său. 

Dacă observăm cu atenție natura, Îl vom descoperi pe Dumnezeu. 

Omul este dator să ocrotească natura și viața. 

Dumnezeu este Stăpânul vieții. 

Cea mai importantă creație a lui Dumnezeu este omul. 

 

Afirmații false: 

Stelele, luna și soarele nu au fost create de Dumnezeu. 
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Poluarea nu afectează viețuitoarele. 

Mașinile trebuie spălate în râuri. 

Florile nu trebuie îngrijite. 

Dumnezeu a făcut mașinile. 

 

Feedback 

Felicitări! Ai găsit soluția corectă! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Adevărat-Fals”. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 

La final 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=p4gpo3f8c20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p4gpo3f8c20 

 

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

 

1 Imagine 1 – http://suntsanatos.ro/images/stories/natura125.jpg, 02.09.2020, ora 23:59 

2 Imagine 2 – 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstorage0.dms.mpinteractiv.ro%2

Fmedia%2F401%2F721%2F27027%2F18983169%2F1%2Fpoluare-incalzire-

globala.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.csid.ro%2Fhealth%2Fsanatate%2Fprincipale

le-surse-de-poluare-a-aerului-si-legatura-acestora-cu-incalzirea-globala-

18983169&tbnid=RYqOttTe0B_O_M&vet=12ahUKEwjlr9LQrsvrAhUYgqQKHW9JAoQQ

MygBegUIARCdAQ..i&docid=tjWnWWXLCSh8jM&w=800&h=731&q=poluare&ved=2ah

UKEwjlr9LQrsvrAhUYgqQKHW9JAoQQMygBegUIARCdAQ 

03.09.2020, ora 00:00 
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