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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Sărbătorile în viața omului” 

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 și față de comunitate, după repere date, prin 

raportarea la valorile moral-religioase; 

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

personală și în comunitățile de apartenență. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o exerciții de identificare a unor reguli de comportament în viața cotidiană și în zile deosebite 

din viața creștinilor ; 

o participarea la sărbători religioase sau laice ale comunității,în diferite moduri; 

o analizarea unor icoane şi imagini reprezentative pentru identificarea modalitatilor de 

implicare în viața comunității; 

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

realități din viața familiei, a clasei, a şcolii, a comunității. 

 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

Completează rebusul de mai jos și vei descoperi cum se numește ziua în care o persoană își 

serbează numele: 

 

Descriere 

Întrebarea 1: Dulce preparat cu ocazia unei aniversări. 

Soluția: Tort 

 

Întrebarea 2: Sunt prezenți la aniversare. 

Soluția: Invitati 

 

Întrebarea 3: Sfântul pe care îl sărbătorim pe 6 decembrie. 

Soluția: Nicolae 
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Întrebarea 4: Ne așezăm în jurul ei la o aniversare. 

Soluția: Masa 

 

Întrebarea 5: Este alături de tine de la naștere și te susține în cele mai importante momente ale 

vieții. 

Soluția: Familia 

 

Întrebarea 6: Persoană pe care o cinstim printr-o zi de sărbătoare . 

Soluția: Sfant 

 

Întrebarea 7: A celebra, a prăznui. 

Soluția: Sarbatori 

 

Întrebarea 8: Prin intremediul ei vorbim cu Dumnezeu și cu sfinții. 

Soluția: Rugaciune 

 

Întrebarea 9: Le primim atunci când de ne serbăm ziua numelui 

Soluția: Cadouri 

 

Întrebarea 10: Sfânt sărbătorit pe 30 noiembrie. 

Soluția: Andrei 

 

Cuvânt soluție pe verticală: ONOMASTICA 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai găsit soluția corectă!  

Nu uita că săbătorile sunt momente de rugăciune prin care ne arătăm recunoștința pentru 

binefacerile primite! 

 

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

Elevul va completa rebusul cu acele cuvinte potrivite astfel încât, pe verticală, să reiasă cum se 

numește ziua în care o persoană își sărbătorește ziua numele. 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=puzkzg2sn20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=puzkzg2sn20 

 

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

1 Fundal – https://jurnalspiritual.eu/wp-content/uploads/2016/11/Sfintii-Arhangheli-Mihail-si-

Gavriil-Detaliu-696x555.jpg ; accesat 02.11.2020, ora 20:25.  
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