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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: 

1.2. Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor 

situaţii din viaţa de zi cu zi; 

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

 

Activități de învățare recomandate: 

o formarea deprinderilor de exprimare politicoasă faţă de învăţătoare, colegi; 

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; 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Sunt creştin şi la şcoală - Religie ortodoxă, clasa Pregătitoare 

 

Definirea cerinței:  
Cum se comportă un bun creştin la şcoală? Fişierele audio propuse indică anumite comportamente, 

unele bune, altele inadecvate. Ascultă cu atenție fiecare fișier audio în parte şi direcționează-l spre 

locul potrivit: 

 

Descriere 

Grupa 1 – COMPORTAMENTE ADECVATE UNUI  BUN CREŞTIN LA ŞCOALĂ 

Imagine fundal  - o fetiţă care se roagă 

Audio 1,2,3,4,5,6,7 – personal 

 

Grupa 2 – COMPORTAMENTE INADECVATE UNUI  BUN CREŞTIN LA ŞCOALĂ 

Imagine fundal – o fetiţă cu o atitudine răutăcioasă 

Audio 1,2,3,4,5,6,7 - personal 
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Feedback 

Te-ai descurcat de minune! 

Fii şi tu un bun creştin oriunde te-ai afla! 

 

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

grupe”. Elevul va asculta fiecare fişier audio în parte, direcționându-l apoi în poziţia 

corespunzătoare: faptele bune în dreptul imaginii care reprezintă o fetiţă care se roagă, iar faptele 

rele în dreptul imaginii care reprezintă o fetiţă cu o atitudine răuvoitoare. Dacă vor grupa corect 

chenarele se vor înverzi, dacă vor grupa greşit, chenarele se vor înroși, cu posibilitatea corectării. 

La final elevul primește o apreciere şi un îndemn! 

 

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=pnjkt1ru520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pnjkt1ru520 

 

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

1. Antet - https://static.eva.ro/img/auto_resized/db/article/115/995/643948l-1360x0-w-

5b4af551.jpg ,14.11.2020, ora 10,55; 

2. Grupa 1 

Imagine fundal - https://jooinn.com/images/praying-girl-1.png , 11.08.2020, ora 18.09. 

      Audio 1,2,3,4,5,6,7 – personal. 

3. Grupa 2 

Imagine fundal - https://www.consultanta-psihologica.com/wp-

content/uploads/2011/01/Educarea-copilului-dificil.jpg , 11.08.2020, ora 18,11. 

      Audio 1,2,3,4,5,6,7 – personal. 
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