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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Iubirea lui Dumnezeu si răspunsul omului” 

Titlul lecției: Calitățile omului și slujirea lui Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice;  

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 participarea la discuții pe diferite teme: credința în Dumnezeu, Decalogul, proroci şi 

prorocii;  

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

prin exemple;  

o identificarea  unor  elemente  de  diversitate  în  modul  de  manifestare  a  credinței,  

pornind  de  la  realități din viața familiei, a clasei, a şcolii, a comunității 

 

 

 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Mărturisirea credinței în Vechiul Testament - Religie ortodoxă, clasa a V-a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

notează în căsuța corespunzătoare afirmației litera A, dacă apreciezi că afirmația este falsă, notează 

în căsuța corespunzătoare afirmației litera F: 

 

Afirmații adevărate: 

1) Prorocii mai sunt numiți profeți sau mărturisitori ai credinței. 

2) În vremea regelui Ahab, Sfântul Ilie a aprins o jertfă cu foc din cer, și i-a întors astfel pe  

oameni la credința adevărată. 
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3) Daniel și alți doi prieteni de-ai săi au avut de suferit în Babilon pentru că nu au renunțat la 

credință. 

4) Prorocii aveau misiunea de a transmite poporului voia lui Dumnezeu. 

5) Regele Ahab era un închinător la idoli. 

6) Numai prorocul Ilie a adus jertfă Domnului. 

 

Afirmații false: 

1) În Babilon, prorocul Ilie a fost hrănit de către corbi. 

2) Prorocul Daniel s-a luptat cu leul în groapă și l-a învins. 

 

Feedback 

Felicitări! 

 

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

Elevul va preciza valoarea de adevăr sau de fals a enunțurilor, notând în fiecare căsuță A (Adevărat) 

sau F (Fals). 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=pyxgey2n320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pyxgey2n320 

 

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

Antet: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/S4zFmZ4MVh0y27NUNheRairNw-C2KvcFF2--

k9tZLbWKei2XFzyVZlrOts-

MdponXyxQAuNr35qNmnEQJzdXzvbMz9tBoQeCOCsp5_Hoz0lv1dZjRn5ClVQuIpKm2oz404kz

18Go1evftVQ2Aw5t-KRCfi4n, 10.11-2020, ora 00:00 
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