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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa:  I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

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

Titlul lecţiei: 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 şi a comunității. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialog pe tema unor evenimente religioase semnificative din viaţa comunităţii, pornind de la 

experienţele elevilor; 

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: 

Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza lecturilor și a povestioarelor cum reușesc 

copiii să vestească Nașterea Domnului: 

 

Textul cu spații goale: 

Îngerul Gavriil a fost trimis de ------------------- la Fecioara Maria  ca să- i ducă vestea că ea Îl 

va naște pe ----------- ----. Maica Domnului L-a născut  pe -----------, Fiul lui Dumnezeu, în 

localitatea ----------------. Atunci o ---------- deosebită a apărut pe cer. Îngerii cântau în 

văzduh. ------------ s–au închinat --------------- -----------. Trei crai de la răsărit I-au adus daruri: 

aur, --------- și tămâie. Copiii vestesc prin ---------- Nașterea Domnului. 

 

Soluția: 

Dumnezeu, Fiul Său, Iisus, Betleem, stea, păstorii, Pruncului Sfânt, smirnă, colinde. 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele referitoare la „Nașterea Domnului, în vers și în cântec ” 

obicei care se sărbătorește cu multă bucurie de toți creștinii. Copiii vestesc Nașterea Domnului în 

luna decembrie. Și tu poți merge la colindat oferind bucurie! 
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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! 

 

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=pbq13nd0c20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pbq13nd0c20 

 

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

 

1 Antet – Imagine personală; 

2 

 

 

 

3 

Imagine fundal –  

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

Y4ODBiYzBuX3ZjMDY1MzI4LnBuZyJdXQ/e03c47694096df49/8f6880bc0n_vc065328.pn

g, 21.09.2020, ora 18:41; 

Imagine 1 - https://www.botosaneanul.ro/poze/1-felicitare-djcpn-craciun-alb-stralucitor-cu-

cete-de-colindatori.jpg, data 20.11.2020, ora 22:20. 
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