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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a III-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Ce înseamnă să fii creștin” 

Titlul lecției: Persoanele din viața unui creștin 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu anumite situații de 

viață; 

2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenență. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o recunoașterea unor atitudini pozitive față de semeni; 

o identificarea unor roluri importante pe care copilul le are în relație cu persoanele importante 

din viața sa. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Persoanele din viața unui creștin - Religie ortodoxă, clasa a III-a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi cine sunt persoanele care îl 

ocrotesc și îl ajută pe creștin: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Cel care îi iubește pe oameni și le poartă de grijă tot timpul este _________. 

Soluția: DUMNEZEU 

2. Notificare: Cel mai aproape de Dumnezeu este _________. 

Soluția: MAICA DOMNULUI 

3. Notificare: Fiecare om primește la Botez câte un ________. 

Soluția: ÎNGER PĂZITOR 

4. Notificare: Prin rugăciunile lor către Dumnezeu, _________ sunt mereu alături de noi. 

Soluția: SFINȚII 

5. Notificare: În momentele grele cerem ajutorul _________, al cărui nume îl purtăm. 

Soluția: SFÂNTULUI OCROTITOR 

6. Notificare: Dumnezeu este mereu alături de noi și ne-a dăruit o _________. 

Soluția: FAMILIE 

7. Notificare: Orice _________ își iubește copiii și are grijă de ei. 

Soluția: MAMĂ 

8. Notificare: Finii sunt îndrumați cu dragoste în viața religioasă de către _________. 
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Soluția: NAȘI 

9. Notificare: În timpul slujbelor, _________ se roagă pentru toți creștinii care vin la biserică. 

Soluția: PREOTUL 

10. Notificare: La biserică ne rugăm împreună cu ceilalți _________. 

Soluția: CREȘTINI 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Persoanele din viața unui creștin se află mereu alături de el, îl iubesc și-l ajută la nevoie. 

Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru toți oamenii din viața ta! 

 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/ sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă. Alegerea greșit a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. 

Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe cuvinte de identificat. 

Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se ofilește. 

La sfârșit 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=p20sx521v20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p20sx521v20 

 

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

 

1. Antet - https://www.stardust.ro/wp-content/uploads/2019/05/fotografie-de-botez-la-biserica-

sfantul-silvestru-ana-maria25.jpg, 25.10.2020, ora 20:35. 
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