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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: Ajutorul oferit semenilor 

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 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: 

Ajutorul oferit semenilor - Religie ortodoxă, clasa a V-a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție întrebările afișate, selectează răspunsurile corecte și vei afla importanța ajutorului 

oferit semenilor. 

 

Confirmarea noțiunilor: 

Noțiune: În Vechiul Testament găsim exemple de ajutorare a semenilor, precum: 

Răspuns: Patriarhul Iosif și Prorocul Elisei. 

 

Noțiune: Elisei a fost ucenicul Sfântului Ilie, proroc asemenea lui și mare făcător de minuni. 

Darul său l-a pus în slujba semenilor, săvârșind nenumărate fapte de milostenie precum 

următoarele: ____________ 

Răspuns: a înmulțit untdelemnul din vasul unei văduve sărace și a înviat copilul unei femei; 

 

Noțiune: Despre Patriarhul Iosif amintim că: 
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Răspuns: pe frații săi i-a iertat și i-a invitat să vină în Egipt cu părinții și cu familiile lor; 

 

Noțiune: Prorocul Elisei este continuatorul Prorocului Ilie: 

Acesta a ajutat foarte mulți semeni de-ai săi, vindecându-i, prin darul cu care a fost înzestrat de 

Dumnezeu. Multe dintre aceste minuni le-a făcut cu: 

Răspuns: mantia primită de la Prorocul Ilie. 

 

Feedback 

Felicitări, ai răspuns corect la toate întrebările!  

Totodată ai descoperit importanța ajutorării aproapelui! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Quiz cu alegere 

multiplă”. Exercițiul prezintă întrebări cu mai multe variante de răspuns, numai unul este corect. 

Dacă răspunsul este corect, după validarea bifei, un emoji vesel apare în dreapta căsuței cu 

întrebarea, în caz contrar, apare un emoji trist, iar răspunsul trebuie rectificat. 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=pei9tgyqa20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pei9tgyqa20 

 

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

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/viatasfant/2012/05/06-14-

sf_prooroc_elisei.jpg?itok=jbkLM_Cf 
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