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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa:  I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Nașterea Domnului, în vers și în cântec” 

Titlul lecției: Despre colind 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1 Explicarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității; 

3.2 Prezentarea unor sărbători şi evenimente cu conținuturi şi semnificații religioase, cu 

incidență asupra vieții familiei și a comunității. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialog pe tema diferitelor sărbători religioase și a unor aspecte specifice acestora în viața 

familiei sau a comunității;  

o învățarea unor poezii/colinde, la alegere, cu referire la marile sărbători religioase. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Despre colind - Religie ortodoxă, clasa  I   

 

Definirea cerinței: 

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) Primul colind a fost cântat de îngeri. 

b) Prin colinde creștinii vestesc Nașterea Domnului. 

c) Colindele se cântă în perioada Nașterii Domnului. 

d) Costumele populare sunt purtate cu mândrie de colindători. 

e) Tradiția strămoșească este păstrată cu sfințenie de români. 

 

Afirmații false:  
a) Colindele se cântă la petreceri, nuntă sau botez. 

b) Nașterea Domnului este sărbătorită în luna aprilie. 

c) Prin colinde creștinii laudă Învierea Domnului. 

d) Colindele s-au auzit pentru prima dată în timpul răstignirii Domnului. 

e) Maica Domnului este sărbătorită de Crăciun. 
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Feedback 

Felicitări!   

Ai înțeles importanța și necesitatea colindelor în viața creștinului!  

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2,14) 

 

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=ppra50i2a20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ppra50i2a20 

 

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

 

1 

2 

Antet – Imagine personală; 

Imagine 1 - https://www.gandul.ro/wp-content/uploads/2018/12/17796533/2-feciorii-dintr-un-

sat-din-timis-merg-cu-calul-la-colindat-la-fet.jpg, 20.11.2020, ora 23:10; 

3 Imagine fundal –  

https://www.wannapik.com/media/W1siZiIsIjIwMTYvMTEvMDkvM2U5bzJuOWFtdV84Zj

Y4ODBiYzBuX3ZjMDY1MzI4LnBuZyJdXQ/e03c47694096df49/8f6880bc0n_vc065328.pn

g, data 21.09.2020, ora 18:41. 
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