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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: Pregătitoare 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Dumnezeu ne învaţă să ne ajutăm unii pe alţii” 

Titlul lecției: Sunt creştin şi la şcoală 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase; 

1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viaţă familiare. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o exerciţii de identificare în imagini a comportamentului creştin la şcoală (învăţăm, ne jucăm, 

ne rugăm unii pentru alţii); 

o dialog despre manifestarea iubirii faţă de colegi (atitudine de prietenie, respect faţă de 

colegi); 

o exerciţii de identificare în povestirile morale a faptelor bune săvârşite la şcoală; 

o exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termenii învăţaţi. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Sunt creştin şi la şcoală - Religie ortodoxă, clasa Pregătitoare 

 

Definirea cerinței: 

La şcoală ne rugăm împreună la începutul și la sfârșitul orei de religie și pentru ca Dumnezeu să ne 

lumineze mintea, spunem rugăciunea „Doamne, Doamne, ceresc Tată”. Ascultă cu atenţie şi 

ordonează versurile, ca să verifici dacă le-ai reţinut corect: 

 

Descriere 

Perechea 1: 

Audio - 1 

 

Perechea 2: 

Audio - 2 

  

Perechea 3 

Audio – 3 

 

Perechea 4 

Audio – 3 
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Feedback 

Este corect! 

Nu uita, Dumnezeu ne ajută să învăţăm şi să înţelegem mai bine adevărurile de credință! 

 

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

va asculta fiecare fişier audio în parte, direcționându-l apoi în poziţia corespunzătoare, astfel încât, 

dacă sunt ascultate în ordinea în care au fost aşezate în cronologie, textul rugăciunii să fie corect. La 

sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele 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=p7dtmkoat20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p7dtmkoat20 

  

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

1. Antet  - https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2014/12/11/ora-de-religie-este-bucuria-

copiilor-74984.jpg   , 14.11.2020, ora 10.55; 

2. Audio A,B,C,D – personal. 
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