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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: 

Pornind  de  la  textul: „Şi a născut pe Fiul Său Cel Unul Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, 

căci nu mai era loc pentru ei în casa de oaspeţi” (Luca 2;17), completează spațiile goale cu 

informația corectă din următorul text și vei descoperi că Naşterea Domnului este mesaj de bucurie 

şi binecuvântare pentru toți oamenii: 

 

Textul cu spații goale: 

Mântuitorul Hristos S-a născut în -1- din Betleem. La Nașterea Sa au luat parte, pe 

lângă părinții Săi, -2- magi din răsărit, care i-au adus ca daruri -3-, -4- și tămâie.  

Bucuria Nașterii Domnului a fost cântată de -5- din ceruri prin cuvintele: „Slavă 

întru cei de sus lui -6- și pe pământ -7- , între oameni bunăvoire.  

După Nașterea Pruncului, Împăratul -8- , a vrut să omoare pe Hristos deoarece se 

temea că îi va lua tronul. Însă Fecioara Maria și -9-, părinții Lui, L-au dus în 

Nazaret, pentru a-L proteja. 

 

Soluția: 

Peștera, trei, Aur, Smirnă, Îngerii, Dumnezeu, Pace, Irod, Iosif 
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Feedback 

Felicitări!   

Ți-ai însușit noțiunile despre Nașterea Domnului. Prin această sărbătoare, fiind împreună cu 

întreaga familie și cu cei dragi, ne amintim că Mântuitorul S-a Întrupat din iubire pentru fiecare 

dintre noi. Și noi trebuie să avem dragoste față de aproapele nostru așa cum și Hristos are față de 

noi! 

 

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

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor alcătuind perechi de enunțuri. 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=ph2v6yrpa20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ph2v6yrpa20 

  

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

 

1 Imagine antet -  https://i0.wp.com/jurnaluldeilfov.ro/wp-content/uploads/2017/12/Nasterea-

Domnului.jpg?fit=500%2C660 , 27.11.2020, ora 13.57; 

2 Imagine https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2014/12/nastereadomnului_0.png?itok=0fsjDhKL, 24.08.2020 15.55 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=ph2v6yrpa20
https://learningapps.org/watch?v=ph2v6yrpa20
https://i0.wp.com/jurnaluldeilfov.ro/wp-content/uploads/2017/12/Nasterea-Domnului.jpg?fit=500%2C660
https://i0.wp.com/jurnaluldeilfov.ro/wp-content/uploads/2017/12/Nasterea-Domnului.jpg?fit=500%2C660
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/12/nastereadomnului_0.png?itok=0fsjDhKL
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/12/nastereadomnului_0.png?itok=0fsjDhKL

