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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: 
Faptele noastre dovedesc cât suntem de credincioși. Repartizează corect FAPTELE BUNE și 

FAPTELE RELE din imagini și vei descoperi un frumos proverb: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

FAPTE BUNE: 
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FAPTE RELE: 

 
  

 

Feedback 

Felicitări! Ai identificat corect faptele bune! 

Nu uita să pui în aplicare proverbul descoperit! 

 

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

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, fapte bune și fapte rele) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, fiecare 

reprezentând o faptă bună sau o faptă rea. Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se 

albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care corespund acesteia. Dacă este o alegere 

corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele rămân pe poziție. 

Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea fie o imagine de fundal, fie un film. Aici am 

ales o imagine cu un proverb. La final elevul primește un feedback! 

 

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=p9ghqbjmj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p9ghqbjmj20 

 

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

 

1 

2 

Antet – imagine personală; 

Imagine fundal - https://www.freepik.com/premium-vector/cute-kid-boys-fight-argue-each-

other_7506436.htm - page=2&query=children+arguing&position=15, 22.09.2020, ora 20:51; 

3 Imagine 1 - https://www.freepik.com/premium-vector/muslim-man-gives-alms-needy-beggar-

ramadan_7773548.htm - query=good%20deeds%20&position=0, 19.09.2020, ora 22:45; 

4 Imagine 2 - https://www.freepik.com/free-vector/people-placing-reusable-waste-into-

dumpster_9650632.htm - page=1&query=i%20throw%20garbage&position=4, 22.09.2020, 

ora 19:58; 

5 Imagine 3 - https://www.freepik.com/premium-vector/little-girl-kneeling-while-

praying_5374975.htm - page=1&query=praying%20child&position=26, 22.09.2020, ora 

19:51; 

6 Imagine 4 https://www.freepik.com/premium-vector/family-cleaning-house-father-mother-

kids-cleaning-living-room-together-housework-cartoon-illustration_7020483.htm, 

22.09.2020, ora 21:27; 

https://learningapps.org/display?v=p9ghqbjmj20
https://learningapps.org/watch?v=p9ghqbjmj20
https://www.freepik.com/premium-vector/cute-kid-boys-fight-argue-each-other_7506436.htm#page=2&query=children+arguing&position=15
https://www.freepik.com/premium-vector/cute-kid-boys-fight-argue-each-other_7506436.htm#page=2&query=children+arguing&position=15
https://www.freepik.com/premium-vector/muslim-man-gives-alms-needy-beggar-ramadan_7773548.htm#query=good%20deeds%20&position=0
https://www.freepik.com/premium-vector/muslim-man-gives-alms-needy-beggar-ramadan_7773548.htm#query=good%20deeds%20&position=0
https://www.freepik.com/free-vector/people-placing-reusable-waste-into-dumpster_9650632.htm#page=1&query=i%20throw%20garbage&position=4
https://www.freepik.com/free-vector/people-placing-reusable-waste-into-dumpster_9650632.htm#page=1&query=i%20throw%20garbage&position=4
https://www.freepik.com/premium-vector/little-girl-kneeling-while-praying_5374975.htm#page=1&query=praying%20child&position=26
https://www.freepik.com/premium-vector/little-girl-kneeling-while-praying_5374975.htm#page=1&query=praying%20child&position=26
https://www.freepik.com/premium-vector/family-cleaning-house-father-mother-kids-cleaning-living-room-together-housework-cartoon-illustration_7020483.htm
https://www.freepik.com/premium-vector/family-cleaning-house-father-mother-kids-cleaning-living-room-together-housework-cartoon-illustration_7020483.htm
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7 Imagine 5 - https://www.freepik.com/free-vector/kids-garden-design_1078671.htm, 

22.09.2020, ora 21:34; 

8 Imagine 6 - https://www.freepik.com/free-vector/boy-throwing-garbage-street_3919334.htm - 

page=1&query=i%20throw%20garbage&position=2, 22.09.2020, ora 20:00; 

9 Imagine 7 - https://www.freepik.com/free-vector/teen-fighting-white-

background_3388040.htm - page=1&query=children%20fighting&position=1, 22.09.2020, 

ora 19:48; 

10 Imagine 8 - https://www.freepik.com/free-vector/divorce-concept-with-crying-child-

parents_9178568.htm, 22.09.2020, ora 20:06. 

 

https://www.freepik.com/free-vector/kids-garden-design_1078671.htm
https://www.freepik.com/free-vector/boy-throwing-garbage-street_3919334.htm#page=1&query=i%20throw%20garbage&position=2
https://www.freepik.com/free-vector/boy-throwing-garbage-street_3919334.htm#page=1&query=i%20throw%20garbage&position=2
https://www.freepik.com/free-vector/teen-fighting-white-background_3388040.htm#page=1&query=children%20fighting&position=1
https://www.freepik.com/free-vector/teen-fighting-white-background_3388040.htm#page=1&query=children%20fighting&position=1
https://www.freepik.com/free-vector/divorce-concept-with-crying-child-parents_9178568.htm
https://www.freepik.com/free-vector/divorce-concept-with-crying-child-parents_9178568.htm

