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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: Sfinții români și creștinismul pe teritoriul țării noastre 

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: 

Sfinții români și creștinismul pe teritoriul țării noastre - Religie ortodoxă, clasa a IV-a 

 

Definirea cerinței: 
În decursul istoriei, Biserica Ortodoxă Română a trecut prin diverse etape de dezvoltare până a 

ajunge la nivelul actual, lucru datorat credinței oamenilor, a conducătorilor țării și în special a 

conducătorilor bisericești. Repartizează corect VALORILE POZITIVE și FALSELE VALORI și 

vei descoperi o icoană a Sfântului Apostol Andrei: 

 

Grupe de noțiuni adevărate și noțiuni false: 

VALORI ADEVĂRATE: 

„Sfântul Apostol Andrei este numit și Apostolul românilor...” 

„Duhovnicul Sfântului Ștefan cel Mare a fost Sfântul Daniil Sihastrul” 

„Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou se află la Catedrala Patriarhală din București” 

„Peștera Sfântului Andrei este considerată prima biserică de pe teritoriul românesc” 

 

FALSE VALORI: 

„Creștinismul a apărut recent pe teritoriul țării noastre” 

„În țara noastră creștinismul a fost adus de către soldați și negustori” 

„Voievozii nu au sprijinit Biserica, neconstruind biserici” 

„Moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia se află la Mânăstirea Tismana” 
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Feedback 

Felicitări! 

„A imita pe Hristos nu cere timp, nici meșteșug, ci doar intenție bună.” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 

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

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, valorile adevărate și falsele valori) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de 

puzzle, fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. Printr-un click se selectează o sarcină de 

grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care corespund acesteia. 

Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele 

rămân pe poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea o imagine de fundal. 

La final elevul primește un feedback. 

 

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=p0i0vguu220 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p0i0vguu220 

 

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

 

1 Antet: https://doxologia.ro/sites/default/files/articol/2014/11/sfantul_apostol_andrei_4.jpg 

accesat la 21.10.2020, ora 21:28 
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