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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Omul este ființa care crede în Dumnezeu” 

Titlul lecției: Ce înseamnă să fii un om credincios 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor 

situaţii din viaţa de zi cu zi şi a exemplelor unor persoane din Biblie 

1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de contexte de viaţă reale 

sau imaginare; 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialog   pe   tema   comportamentului   diferitelor persoane (din viaţa de zi cu zi, din Biblie, 

din poveşti cu conţinut moralizator etc.); 

o conversaţii  de  grup  privind  regulile  de comportament în diferite situaţii (şcoală, familie, 

biserică, stradă, natură etc.); 

o formularea  unor  enunţuri,  utilizând  cuvinte  din domeniul religios-moral. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Ce înseamnă să fii un om credincios - Religie ortodoxă, clasa I 

 

Definirea cerinței: 

Ne manifestăm credința prin cuvinte și fapte bune! Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul 

în care apreciezi că afirmația este adevărată, direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul 

Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul 

Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

a) Dovedesc că sunt credincios atunci când mă rog. 

b) Adevăratul creștin merge în fiecare duminică la biserică. 

c) Fiecare om devine creștin prin Botez. 

 

Afirmații false: 

a) A fi credincios înseamnă să răsplătești răul cu rău. 

b) Sfinții nu reprezintă modele de credință. 

 

Feedback 

Felicitări! Ai identificat corect răspunsurile! 
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Nu uita să faci cât mai multe fapte bune! 

 

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 a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 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=p9bbjhng220 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p9bbjhng220 

 

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

 

1 Antet – imagine personală; 

2 Imagine 1 – https://www.freepik.com/premium-vector/little-girl-praying-

kneeling_5609382.htm - page=2&query=pray&position=27, 17.09.2020, ora 21:22. 
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