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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: Iosif și frații săi - model de iertare 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

4.1. Aplicarea normelor moralei creștine în situații concrete de viață; 

4.2. Formularea de soluții pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învățăturii creștine. 

 

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: 

Iosif și frații săi - model de iertare - Religie ortodoxă, clasa a V-a 

 

Definirea cerinței: 

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

importanță are iertarea în viața ta. La sfârșit ascultă cântarea religioasă „Blândul Pastor”: 

 

Textul cu spații goale: 

Prin grija lui Dumnezeu, ……… a devenit slujitor la curtea lui …….. , un 

comandant al faraonului. Anii au trecut, tânărului Iosif i s-a oferit prilejul să-și 

întărească răbdarea, nădejdea și ………., iar darul său de a prezice a devenit 

cunoscut în rândul egiptenilor. El a tâlcuit visele tulburătoare ale faraonului, care 

simbolizau venirea a șapte ani de ………, urmați de șapte ani de foamete. 

Înțeleptul Iosif a primit de la faraon numele de Țafnat Paneah, care înseamnă 

„descoperitor de taine”. Atunci, …………. l-a numit pe Iosif al doilea 

conducător al ………., desemnat să strângă provizii pentru anii secetoși. Când 

seceta a afectat Canaanul, unde locuia familia lui …….. , acesta i-a trimis pe fiii 

cei mari să cumpere grâne din Egipt. Ei s-au înfățișat cu ………. înaintea lui Iosif 

și nu l-au recunoscut. Văzând îndreptarea și ……… lor și înțelegând planul 

milostiv al lui Dumnezeu, Iosif le-a dezvăluit cine este, i-a ……… și i-a 
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îmbrățișat. Întâlnirea fraților și mărinimia lui Iosif i-au impresionat pe egipteni, 

care s-au bucurat când ……… acestuia a fost chemată să se mute în Egipt! 

 

Soluția: 

Credința, Putifar, faraonul, Iacov, căința, familie, Iosif, belșug, Egiptului, umilința, iertat, credința, 

familie 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Iosif și frații săi - model de iertare” și ai aflat cum îți 

poți împodobi sufletul cu valori morale! 

 

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 asculta corul 

Liceului „Traian Vuia” din Craiova cu piesa religioasă „Cămara Ta, Mântuitorul meu!” 

 

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=pm03n0nh320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pm03n0nh320 

 

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

 

1 Videoclip personal 

2 Antet: https://studiu-biblic.ro/wp-content/uploads/2016/01/jacob-blessing-his-sons-39478-

print-1075x605.jpg, 26.10.2020, ora 00:22 
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