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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: 

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

importanța minunilor în răspândirea creștinismului pe teritoriul țării noastre: 

 

Textul cu spații goale: 

Moaștele Sfântului __________ Decapolitul au fost cumpărate cu __________de Barbu 

__________de la un __________. Când le-a așezat pe un __________ al balanței, 

moaștele cântăreau greu, dar când boierul a pus __________, balanța s-a echilibrat la o 

sumă mică. Astăzi, sfintele __________ se află la Mănăstirea Bistrița din județul 

__________. 

 

Soluția: 

Grigorie, aur, Craiovescu, turc, taler, galbenii, moaște, Vâlcea. 

 

Feedback 

Minunat, ai reușit completarea corectă a spațiilor libere. Acest text ne arată minunile făcute de 

Dumnezeu, întărind credința creștinilor (chiar și turcul, când a văzut minunea, a exclamat: „Vezi 

cum creștin la creștin trage”). 
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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 „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! 

 

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=p833g3ob220 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p833g3ob220 

 

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

 

1 Antet: Imagine 1 -https://doxologia.ro/pateric/cuviosul-grigorie-decapolitul-sfantul-cu-

moaste-intregi-de-la-manastirea-bistrita-judetul 

https://cuvioasacasiana.files.wordpress.com/2012/06/sfintii_romani_.jpg accesat la 

21.10.2020, ora 21:40 

2 Imagine 2 - https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-cuvios-grigorie-decapolitul accesat 

la 26.09.2020, ora 11:14 
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