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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Viața creștinului împreună cu semenii” 

Titlul lecției: Slujirea propriului popor 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

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

mântuirii; 

2.1. Povestirea unor fapte săvârșite de persoane biblice, cu relevanță pentru valori precum: 

iubirea față de Dumnezeu și față de semeni, atașamentul, iertarea, prietenia, respectul, ajutorul; 

3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o caracterizarea unor persoane biblice, valorificând tehnici de elaborare studiate la limba și 

literatura română sau la alte discipline; 

o evidențierea actualității unor reguli sau principii vechi-testamentare în lumea de astăzi, prin 

exemple; 

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

din Vechiul Testament;  

o exerciții de recunoaștere a unor persoane sau motive ale Vechiului Testament, în diferite 

picturi, sculpturi, opere literar-poetice, filme;  

o lecturarea unor texte biblice și literare relevante, pe tema nevoii asumării de responsabilități 

în cadrul diferitelor grupuri de apartenență. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Slujirea propriului popor - Religie ortodoxă, clasa a V-a 

 

Definirea cerinței: 

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

importantă este slujirea propriului popor și vei putea să vizionezi o povestioară despre un mare 

proroc al Vechiului Testament: 

 

Textul cu spații goale: 

În vremurile de încercări s-au remarcat multe personalități care au slujit poporului 

român, iubitori de țară și de neam, domnitori precum Mircea cel Bătrân, Ștefan cel 

Mare și Sfânt, Sfântul Voievod Neagoe Basarab sau Sfântul Martir Constantin 

Brâncoveanu, care sunt exemple de mari___________și____________ai credinței 

străbune. În memoria acestora, de sărbătoarea Înălțării la cer a Domnului, se 



  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Prof. Silviu Cristian VANGHELE, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Nufăru, Tulcea, 2020 

 
2 2 

cinstește și____________, când se săvârșesc slujbe de pomenire pentru toți 

martirii neamului românesc. 

Prorocii______ și  ________, au fost oameni drepți și iubitori, anume pregătiți 

pentru lucrarea de slujire și îndrumare a poporului ales. Prorocul Daniel a 

cunoscut exilul____________, primind o educație deosebită la curtea regelui, așa 

cum și Moise fusese instruit printre străini. Pentru că erau credincioși, Dumnezeu 

le-a răsplătit statornicia, dăruindu-le_____________și________ageră, făcând prin 

ei multe__________. Sfântul Proroc Daniel a oferit un model compatrioților, 

întărindu-i în răbdare, rugăciune, __________, cu speranța refacerii unității de 

neam, a țării și a templului_________. Acesta s-a rugat în Babilon 

pentru_________greșelilor poporului său ca pentru sine însuși. Prin slujirea 

propriului popor, Daniel a fost un mare apărător al__________strămoșești, 

m_____________. Fiecare cetățean este îndemnat să-și manifeste 

_____________față de poporul lui, prin respectul acordat înaintașilor și prin 

responsabilitatea acțiunilor sale, făcute cu conștiință curată. 

 

Soluția: 

patrioți, apărători, Ziua Eroilor, Moise și Daniel, babilonian, înțelepciune, minte, minuni, credință, 

distrus, iertarea, credinței, monoteiste, iubirea 

 

Feedback 

Super, totul e rezolvat corect!.  

Ai descoperit cât este de importantă slujirea propriului popor! 

 

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. Variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. La final elevul 

primește o apreciere și poate urmări un video despre Proorocul Daniel! 

 

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=p093aiwrj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p093aiwrj20 

 

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=OzZY1QReOPs, accesat la 11.11.2020, ora 00:04 

Antet imagine proprie 
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