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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XI-a  

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Oră la dispoziția profesorului” 

Titlul lecţiei: Nașterea Domnului – prilej de bucurie pentru creștini 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.1. Sintetizarea principalelor învățături de credință ortodoxă despre Sfânta Treime și lucrările 

Sale în lume; 

2.1. Elaborarea de argumentări fundamentate scripturistic, (oral sau scris) referitoare la 

învățătura de credință ortodoxă. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică și patristică privind Întruparea Mântuitorului; 

o explicarea caracteristicilor relației om-Dumnezeu și a relației dintre semeni, fundamentate 

pe valorile moralei creștine; 

o evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral-creştine, însuşite din învăţătura 

Mântuitorului, prin promovarea unui comportament social-moral elevat. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Nașterea Domnului – prilej de bucurie pentru creștini - Religie ortodoxă, clasa a XI-a  

 

Definirea cerinței: 

„Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a trimis pe Fiul Său în lume ca orice crede în El să nu 

piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3; 16-17). Alege răspunsul corect pentru fiecare dintre 

afirmațiile următoare și vei înțelege ce reprezintă Nașterea Domnului pentru noi oamenii, după cum 

urmează: 

  

Întrebări 

1. Întrebare: 

Iosif și Maria veniseră la Betleem pentru:  

recensământ, hrană, în vizită, în pelerinaj;  

Răspuns corect: recensământ. 

2. Întrebare: 

Mariei i-a sosit ceasul nașterii în timp ce ei se aflau:  

în Nazaret, în Betleem, pe câmp, în Ierusalim;  

Răspuns corect:  în Betleem. 

3. Întrebare: 

Vestea nașterii a fost adusă magilor de către: 
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 îngeri, steaua de la Răsărit, păstori, Iosif și Maria; 

Răspuns corect:  steaua de la Răsărit. 

4. Întrebare: 

La ieslea din Betleem s-au adunat pentru a vedea Pruncul:  

magii, păstorii, preoții, Irod;  

Răspuns corect: magii, păstorii; 

5. Întrebare: 

Odată cu nașterea Mântuitorului s-a împlinit profeția lui:  

Ieremia, Isaia, Daniil, Osea;  

Răspuns corect:  Isaia. 

6. Întrebare: 

Magii de la Răsărit au adus Pruncului: 

aur, smirnă și tămâie; hrană și lapte; haine scumpe și mătăsuri.  

       Răspuns corect: aur smirnă și tămâie. 

 

Feedback 

Felicitări!   

Ți-ai însușit noțiunile despre Nașterea Domnului! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Quiz cu alegere 

multiplă”. Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând cuvintele potrivite în 

spaţiile libere. La sfârșit, cuvintele dispuse corect se vor înverzi, iar cuvintele 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=pj5pyxupk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pj5pyxupk20 

 

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

 

1 Imagine antet - https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2019/12/22/nasterea-domnului-

binecuvantarea-parintilor-si-a-copiilor-135158.jpg, 27.11.2020, ora 14.23. 

2 https://basilica.ro/%E2%80%A0-nasterea-domnului-craciunul/ , 24.08.2020, 19.23. 
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