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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: 

Pentru a avansa, alege răspunsul corect cât mai rapid, dând click pe butonul. În acest fel vei 

avansa spre linia de finish și vei dobândi noi cunoștințe despre creștinismul românesc: 

 

Grupul de elemente: 

1. Moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul se află la: 

Soluția: Mănăstirea Bistrița 

2. Creștinismul a fost propovăduit prima dată în țara noastră de către: 

Soluția: Sfântul Apostol Andrei 

3. După fiecare luptă, Sfântul Ștefan cel Mare: 

Soluția: Zidea o biserică sau o mănăstire 

4. Din dragoste pentru Hristos, unii creștini s-au călugărit trăind in: 

Soluția: Liniște, post și rugăciune 

5. Având credință în Hristos, românii au depășit greutățile istoriei, apărându-și: 

Soluția: Pământul, neamul, limba și religia 

 

Feedback 

Felicitări! 
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Știi și câștigi”. 

Începând exercițiul îți va apărea o întrebare cu mai multe variante de răspuns dintre care se alege o 

variantă dând click pe . Variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc și bifând un 

răspuns se avansează la următoarea întrebare. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri! 

 

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=py8hh8fqk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=py8hh8fqk20 

 

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

 

1 Antet: - 

https://episcopiahusilor.ro/sites/default/files/styles/imagine_colorbox/public/field/image/2014/

06/icoana_sfintilor_romani.jpg?itok=v0EPsHaW, accesat la 21.10.2020, ora 21:35 
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