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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: 

Calitățile omului și slujirea lui Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a V-a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile referitoare la drepții Vechiului Testament. În cazul în care apreciezi că 

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

afirmația este falsă, notează în căsuța corespunzătoare afirmației litera F: 

 

Afirmații adevărate: 

1) 1. David s-a remarcat prin însușiri alese, precum: smerenia, curajul, credința, căința, simțul: 

artistic.  

2) Templul a primit în Sfânta Sfintelor chivotul cu Tablele Legii. 

3) Templul din Ierusalim a dăinuit sute de ani, rămânând un simbol al credinței și iubirii 

omului. 

4) Datorită  credinței,  răbdării, înțelepciunii și  a  altor  calități  dovedite,  drepții Vechiului 

Testament  au  bineplăcut  lui  Dumnezeu. 
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5) Pictura bisericească ortodoxă  înfățișează pe drepții Vechiului Testament  ca pe niște stele ce 

au călăuzit omenirea spre Iisus Hristos, „Soarele Dreptății”. 

6) Cel ce caută dreptatea va putea să-și folosească abilitățile și talentele inclusiv spre folosul 

semenilor. 

 

Afirmații false: 

1) Înțelepciunea lui Solomon a fost pusă în valoare de acesta, când a condus poporul cu 

nedreptate. 

2) David, unul dintre regii poporului evreu, s-a remarcat prin mândrie și simțul artistic. 

3) Nu Solomon a coordonat ridicarea templului la Ierusalim, pe Muntele Moria. 

4) Nu fiecare om este îndemnat să-și dezvolte calitățile proprii, asemenea personalităților 

biblice amintite.  

 

Feedback 

Super, ai apreciat corect afirmațiile despre drepții Vechiului Testament!  

Să nu uiți că orice om este chemat să-și dezvolte cât mai multe virtuți și să-I slujească lui 

Dumnezeu cu iubire și credință!  

 

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=peh92fdtk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=peh92fdtk20 

 

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

 

Antet:  https://www.belygorod.ru/img2/Ikona/Used/0ProrokiDaniilDavidSolomon_XV_19774.jpg, 

10.11-2020, ora 16:00. 
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