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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 clasei, a şcolii, a comunității;  

o învățarea unor rugăciuni pentru semeni şi rostirea acestora în diferite contexte; 
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: 

Completează spațiile libere și amintește-ți pe baza informațiilor primite de la profesor, cum ne 

îmbogățesc și ne înfrumusețează sărbătorile viața: 

 

Text cu spații goale 

Sărbătorile sunt prilejuri minunate de a ne arăta recunoștința față 

de____________și de a petrece clipe deosebite alături de cei_________. Ele aduc 

bucurie în sufletele noastre și sunt așteptate cu_________________  mai ales de 

copii.  

Ziua de naștere amintește de clipa sfântă în care am început 

marea________________ a vieții în această lume. Viața este_____________ lui 

Dumnezeu pentru noi și fiecare vârstă aduce împlinire și asumarea 

unor_________________ .  

Ziua onomastică este celebrată la data de cinstire a sfântului al cărui nume îl 

purtăm și care este considerat_______________ nostru. Cei care nu poartă nume 
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de sfinți prăznuiți în calendar, se pot sărbători în Duminica 

Tuturor________________. Aceste zile ne întăresc relația cu sfinții și ne 

îndeamnă să le urmăm_________________  în credință si fapte bune. 

Pentru sărbători ne pregătim atât din punct de vedere_________________cât și 

spiritual. Cu ocazia sărbătorilor religioase participăm la__________ 

___________, ne rugăm, nu-i uităm nici pe frații noștri aflați în____________, ne 

împărtășim, trăind astfel un timp al mântuirii și al bucuriei sfinte de a fi cu 

Dumnezeu și cu semenii. 

 

Soluția:Dumnezeu, dragi, nerăbdare, călătorie, darul, responsabilități, ocrotitorul, Sfinților, 

exemplul, material, Sfânta Liturghie, nevoi. 

 

Feedback 

Felicitări! Ți-ai consolidat cunoștințele despre „Sărbătoarea - timp sfințitor și de bucurie” și nu 

uita ,,când ești voios, române, să fii bun! ”. 

 

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=p3eqniuhn20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p3eqniuhn20 

   

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

 

1 Fundal  

 https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2019/08/08/sarbatoarea-sfintei-teodora-de-la-sihla-la-

manastirea-sihastria-123097.jpg,  07.11.2020, ora 00.00 

https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2020/01/09/sarbatoarea-timp-al-bucuriei-si-mantuirii-

136770.JPG, accesat la 14.12.2020, ora 11:06 
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