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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Mari sărbători creștine” 

Titlul lecției: Nașterea Domnului în poezia creștină românească 

Timp de lucru: 5 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

      3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii; 

     3.2. Prezentarea unor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, cu      

incidenţă asupra vieţii familiei şi a comunităţii. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o audierea şi/ sau învăţarea unor rugăciuni, cântări religioase, colinde etc. 

o dialog pe tema diferitelor sărbători religioase şi a unor aspecte specifice acestora în viaţa 

familiei sau a comunităţii (modalităţi de pregătire pentru celebrarea evenimentului, alte 

obiceiuri etc.) 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Nașterea Domnului, bucurie pentru toată lumea- Religie ortodoxă, clasa I 

 

Definirea cerinței: 

Nașterea Domnului este o sărbătoare foarte iubită de către toți copiii. Pentru a întâmpina cum se 

cuvine această mare sărbătoare, trebuie să știm ce s-a întâmplat la Nașterea Pruncului Iisus. 

Completează spațiile libere cu informațiile corecte și vei înțelege, pe baza informațiilor primite de 

la profesor, importanța acestei mari sărbători pentru vieţii familiei şi a comunităţii: 

 

Descriere 

Mântuitorul__________S-a născut în orașul_________într-o_______. Primul colind a fost cântat 

de_________, care le-au vestit_________să vină să I se închine. Magii de la Răsărit au fost 

călăuziți de o ___________.Ei i-au adus Pruncului Sfânt în dar:_________, smirnă și tămâie. 

Copiii vestesc Nașterea Domnului, mergând la _____________. 

Nașterea Domnului se sărbătorește la data de 25____________. 

 

Soluția 

Iisus Hristos, Bethleem, iesle, îngeri, păstorilor, stea, aur, colindat, decembrie 

 

Feedback 

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

În acest exercițiu, elevul va alege cuvântul potrivit și îl va adăuga în spațiul liber. La sfârșit, 

cuvintele înlocuite vor apărea în spațiile libere, avînd culoarea verde.  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=poiwg4e1n20 

Fullscren-Link: https://learningapps.org/watch?v=poiwg4e1n20 

 

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

 

1. 

2. 

Antet – imagine personală; 

Imagine de fond a exercițiului: https://basilica.ro/wp-content/uploads/2014/12/explicarea-

icoanei-nasterii-domnului.jpg, data 01.12.2020, ora 22:23.  
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