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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Dumnezeu se face cunoscut omului” 

Titlul lecției: Prietenia lui Dumnezeu cu Noe 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria 

mântuirii 

3.2. Identificarea unor responsabilități față de sine și față de comunitate, după repere date, prin 

raportare la valorile moral-religioase 

 

Activități de învățare recomandate: 

o lecturarea  unor  texte  biblice  referitoare  la  credința  în  Dumnezeu,  manifestată  de 

persoane  din Vechiul Testament; 

o exerciții de recunoaştere a unor persoane sau motive ale Vechiului Testament, în diferite 

picturi, sculpturi, opere literar-poetice, filme; 

o lecturarea  unor  texte  biblice  şi  literare  relevante,  pe  tema  nevoii  asumării  de  

responsabilități  în  cadrul diferitelor grupuri de apartenență. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Prietenia lui Dumnezeu cu Noe - Religie ortodoxă, clasa a V-a 

 

Definirea cerinței: 

„Tu ai credința, iar eu am fapte, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta, din faptele mele, 

credința mea” (Iacov 2, 18). Completează enunțurile următoare cu cuvântul corect și vei descoperi 

însușirile lui Noe:✏  

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Dumnezeu l-a ales pe Noe sa construiască arca datorită_________ sale. 

Soluția: Credinței 

 

2. Notificare: El a spus că va trimite__________ pe pământ 

Soluția: Potopul 

 

3. Notificare: I-a poruncit să ia cu el toate felurile de___________ care se găseau pe pământ 

Soluția: Animale 
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4. Notificare: La sfârșitul potopului, Noe a construit un altar si a adus jertfă de _________ lui 

Dumnezeu 

Soluția: Mulțumire 

 

5. Notificare: __________ a fost adus pe cer, ca semn al legământului dintre Dumnezeu și 

Noe 

Soluția: Curcubeul 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! Nu uita: „Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate 

bunurile lumii.” Aristotel 

 

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

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 greșit 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=pe442tme520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pe442tme520 

 

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

 

1 https://istoriiregasite.files.wordpress.com/2011/06/noe-porumbel1.jpg?w=584 

02.09.2020 13:33 

 

https://learningapps.org/display?v=pe442tme520
https://learningapps.org/watch?v=pe442tme520
https://istoriiregasite.files.wordpress.com/2011/06/noe-porumbel1.jpg?w=584

