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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Viața comunității și sărbătorile creștine” 

Titlul lecției: Sărbătoarea - timp sfințitor și de bucurie 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase; 

3.2. Identificarea unor responsabilități față de sine şi față de comunitate, după repere date, prin 

raportare la valorile moral-religioase; 

3.3. Prezentarea modalităților de celebrare a diferitelor sărbători şi tradiții religioase, în viața 

personală şi în comunitățile de apartenență. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o prezentarea unor aspecte legate de propria identitate religioasă, utilizând modalități variate 

(de exemplu, descrierea unor elemente specifice,  prezentarea unor fotografii); 

o identificarea unor elemente de diversitate în modul de manifestare a credinței, pornind de la 

realități din viața familiei,  a comunității;  

o analizarea unor icoane şi imagini reprezentative pentru identificarea modalităților de 

implicare în viața comunității;  

o exerciții de identificare a principalelor sărbători și evenimente legate de viața familiei, 

valorificând experiențele personale. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Sărbătoarea - timp sfințitor și de bucurie - Religie ortodoxă,clasa a V-a 

 

Definirea cerinței: 

Dintre sărbătorile cele mai importante din timpul anului fac parte sărbătorile religioase, zilele 

onomastice și zilele de naștere. Repartizează corect piesele de puzzle cu noțiuni în funcție de cele 

trei categorii  prezentate și vei descoperi o modalitate prin care îți poți manifesta recunoștința față 

de Dumnezeu în zi de sărbătoare: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

I. Pregătirea pentru sărbătoare, atât din punct de vedere material cât și spiritual 

Pregătim un meniu special 

Decorăm locuința  

Mulțumim Domnului 

Ne împărtășim 

Pregătim daruri pentru cei dragi 
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II. Zile de naștere: 

24 iunie 

8 septembrie 

25 decembrie 

Marchează etape ale vieții 

Aniversarea majoratului 

 

III. Zile onomastice(nume ale sfinților): 

Sfântul Alexandru 

Sfânta Daria 

Sfânta Teodora 

Sfinții Constantin și Elena 

Sfântul Andrei 

 

Feedback 

Felicitări, ai ordonat totul corect! 

Și nu uita: „În Ortodoxie, totul e născător de bucurie. Nașterea este bucurie, căci lumea este 

frumoasă și Stăpânul ei este Dumnezeu; viața e bucurie, căci e darul lui Dumnezeu;…rugăciunea 

duce la bucurie”.(Mitropolitul Antonie Plămădeală) 

 

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 trei noțiuni cheie - în cazul de față, Pregătirea 

pentru sărbătoare, atât din punct de vedere material, cât și spiritual; Zile de naștere și Zile 

onomastice(nume ale sfinților), iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, fiecare 

corespunzând uneia dintre noțiunile cheie. 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 o imagine de fundal. 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=p03qquvha20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p03qquvha20 

 

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

 

1 Fundal – https://csf.md/wp-content/uploads/2019/01/copii_la_slujba_sergiu_nicola.jpg, 

29.10.2020,ora 14.34 

2 Imagine 1- https://cdn.knd.ro/media/521/2862/568/20055477/1/masa-de-craciun.jpg, 

16.11.2020, ora 00.36 

3. Imagine 2 - https://i0.wp.com/www.deby.ro/wp-content/uploads/2016/12/intrebari-de-

https://learningapps.org/display?v=p03qquvha20
https://learningapps.org/watch?v=p03qquvha20
https://csf.md/wp-content/uploads/2019/01/copii_la_slujba_sergiu_nicola.jpg
https://cdn.knd.ro/media/521/2862/568/20055477/1/masa-de-craciun.jpg
https://i0.wp.com/www.deby.ro/wp-content/uploads/2016/12/intrebari-de-craciun.jpg?resize=768%2C480&ssl=1,%20%2029.10.2020,%20ora
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craciun.jpg?resize=768%2C480&ssl=1,  29.10.2020, ora 10.11 

4. Imagine 3 - https://i2.wp.com/www.countdowntothekingdom.com/wp-

content/uploads/2020/07/remnant.jpg?resize=1024%2C658&ssl=1, 29.10.2020, ora 10.13 

5. Imagine 4 - https://i0.wp.com/www.rostonline.ro/wp-content/uploads/2020/05/sfinta-

impartasanie.jpeg?w=1600&ssl=1,    28.10.2020, ora 22.49 

6. Imagine 5 -  https://images.pexels.com/photos/51193/gift-package-loop-made-

51193.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940,      29.10.2020, ora 10.23 

7. Imagine 6 - https://image.stirileprotv.ro/media/images/1408x882/Jun2014/61533659.jpg, 

29.10.2020, ora 02.20 

8. Imagine 7 - https://www.cotidianul.ro/wp-content/uploads/2017/10/maria.8puo9xk3h0.jpg, 

29.102020, ora 02.30 

9. Imagine 8 - https://1.bp.blogspot.com/-

dgr60IbDTF8/WF5pCMgbxqI/AAAAAAAAGjI/i2fGxsOzK8g_wxnCkFkygiSluhv9jVmeAC

LcB/s1600/nasterea_domnului.jpg, 29.10.2020, ora 02.30 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

 

Imagine 9 -

https://i.simpalsmedia.com/marketplace/products/original/0ad29eb695a148e4f686f595c31860

a5.jpg ,15.11.2020, ora 12.14 

Imagine 10 - https://resurse-petreceri.ro/wp-content/uploads/2018/03/baloane-pentru-majorat-

baloane-cu-heliu-de-majorat-baloane-majorat-baloane-din-folie-pentru-majorat.jpg, 

29.10.2020, ora 13.31 

Imagine 11- 

https://www.air24.ro/wp-content/uploads/2020/08/mesaje-de-sfantul-alexandru.jpg,  

29.10.2020, ora 19.47 

Imagine12 -

https://doxologia.ro/sites/default/files/imagine/2015/03/sfanta_mucenita_daria_2.jpg, 

29.10.2020, ora 11.19 

Imagine13 -

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Santa_Teodora_de_la_Sihla%2C_Nea

mt.jpg, 29.10.2020, ora 11.22 

Imagine 14 -

https://www.newsbuzau.ro/images/stories/21.05.2016/Sfinii_mprai_Constantin_i_Elena.png, 

29.10.2020, ora 11.32 

Imagine 15 - https://www.ziarexclusiv.info/wp-content/uploads/2018/11/coperta.jpg, 

         29.10.2020, ora 11.36 
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