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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 oamenilor” 

Titlul lecției: De la regele David la Împăratul Hristos 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului 

persoanelor din textele studiate; 

2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din 

perspectiva unor criterii date. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o povestirea  unor  fapte  săvârşite  de  persoane biblice, cu  relevanță  pentru  valori  precum:  

iubirea  față de Dumnezeu şi față de semeni, ataşamentul, iertarea, prietenia, respectul, 

ajutorul; 

o exerciții de identificare a unor reguli de comportament în viața cotidiană, pornind de la 

poruncile din Decalog. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

De la regele David la Împăratul Hristos - Religie ortodoxă, clasa a V- a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție următoare enunțuri, aranjează-le în ordine cronologică și vei afla că profeții au 

fost cei care au transmis poporului ales voia lui Dumnezeu: 

 

Enunțuri: 

Peste sute de ani, Fecioara Maria, din neamul lui David, L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu în 

Betleem. 

Poporul evreu a cerut să fie condus de un rege. 

Regele David, strămoșul Mântuitorului, a prorocit nașterea lui Hristos, ca Împărat al tuturor 

neamurilor. 

Primul rege uns de profetul Samuel a fost Saul, iar al doilea, David, fiul lui Iesei. 

Profeții au contribuit la pregătirea omenirii în vederea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. 

 

Soluția - ordonarea enunțurilor: 

1. Poporul evreu a cerut să fie condus de un rege. 

2. Primul rege uns de profetul Samuel a fost Saul, iar al doilea, David, fiul lui Iesei. 
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3. Regele David, strămoșul Mântuitorului, a prorocit nașterea lui Hristos, ca Împărat al tuturor 

neamurilor. 

4. Profeții au contribuit la pregătirea omenirii în vederea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. 

5. Peste sute de ani, Fecioara Maria, din neamul lui David, L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu în 

Betleem. 

Feedback 

Super, ai găsit soluția corectă! 

Ai reușit ordonezi etapele lecției! 

Nu uita că David a fost un mare prooroc al Vechiului Testament! 

 

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

Elevul va ordona cronologic enunțurile, direcționând piesele către grila de numere. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 

La final 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=pjs7djxga20  

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pjs7djxga20 

 

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

 

1 Imagine: https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/sf-prooroc-david-1024x1022-

1.jpg?w=1024, 26.10.2020, ora 00,56 
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