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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: 
1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității / 

istoria mântuirii; 

1.3. Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, 

religioase, literare, plastice, istorice. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o lecturarea  unor  texte  biblice  referitoare  la  credința  în  Dumnezeu,  manifestată  de 

persoane  din Vechiul Testament 

o exerciții  de  definire  a  unor  termeni  abordați  în  cadrul  diferitelor  teme  (de  exemplu,  

religie,  altar,  templu, proroc), utilizând dicționare sau alte surse de informare 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

David a fost un rege care a condus poporul evreu vreme îndelungată, fiind în același timp un mare 

profet și poet. Alege corect AFIRMAȚII ADEVĂRATE ȘI AFIRMAȚII FALSE despre David și 

vei descoperii o imagine a regelui: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

AFIRMAȚII ADEVĂRATE: 

David a fost: 

„… la început păstor.” 

„… unul din proorocii Vechiului Testament.” 

„… autorul Psalmilor.” 

„… unul dintre strămoșii Domnului nostru Iisus Hristos.” 

„… cel care l-a învins în luptă pe Goliat.” 

„… uns ca rege de Samuel” 
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AFIRMAȚII FALSE: 

David a fost: 

„… ucenicul lui Iisus Hristos.” 

„… cel care a scos poporul evreu din robie.” 

„… vândut de frații săi.” 

„… cel care l-a vândut pe Iisus.” 

„… cel care a construit arca.” 

„… primul om creat de Dumnezeu.” 

 

Feedback 

Super, ai identificat corect afirmațiile! 

Acum poți vedea imaginea. 

 

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, afirmații adevărate și afirmații false privind persoana lui David) iar sub acestea se 

găsesc mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare adevărată sau o valoare falsă. 

Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând 

piesele de puzzle care corespuns 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 fie o imagine de fundal a prorocului David. 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=pj3hjrgfc20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pj3hjrgfc20 
 

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

 

1. Antet: https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/f1735-prorok_david_icon.jpg, 

26.10.2020, ora 01:17 
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