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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: 

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

importanță are slujirea lui Dumnezeu cu iubire și credință. La sfârșit ascultă cântarea religioasă, ce 

are la bază Psalmul 102 al lui David, „Antifonul I („Bine-cuvintează, suflete al meu pe Domnul...”): 

 

Textul cu spații goale: 

Drepții ____________Testament au avut multe calități personale, dovedite 

prin viața lor virtuoasă. Regele __________a compus Psalmii, care sunt rostiți 

până astăzi în cadrul slujbelor _________și în rugăciunile____________. Fiul 

lui David, regele______________, a primit de la Dumnezeu 

darul____________. El a construit templul din_______________, proiect 

conceput de tatăl său. Orice om este chemat să-și dezvolte cât mai multe 

_________și să-I ___________lui Dumnezeu cu ___________și___________. 
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Soluția: 

Vechiului, David, bisericești, particulare, Solomon, înțelepciunii, Ierusalim, virtuți, slujească, 

iubire, credință. 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Calitățile omului și slujirea lui Dumnezeu” și ai aflat 

cum îți poți împodobi sufletul cu valori morale asemenea personalităților biblice amintite! 

 

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. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se 

înroșesc. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri. În acest caz elevul poate asculta 

cântarea religioasă „Antifonul I („Bine-cuvintează, suflete al meu pe Domnul...”). 

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=puqiu5xm320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=puqiu5xm320 

 

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

 

Video: Corul Stavropoleos - „Binecuvintează, suflete al meu, pre Domnul...”, Antifonul I la 

Sfânta Liturghie, după Ieromonah Amfilohie Iordănescu, plagalul ehului al patrulea, 

https://youtu.be/l_c3oWprdsM, , accesat la 10.11.2020, ora 17:12. 

Imagine

: 

https://tiparituriromanesti.files.wordpress.com/2013/07/psaltire_slavoneasca_govora_163

8.jpg , accesat la 10.11.2020, ora 17:12 
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