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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: Pregătitoare 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Dumnezeu ne învață să ne ajutăm unii pe alții” 

Titlul lecţiei: Creștinii din biserica mea 

Timp de lucru: 5 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.1. Recunoașterea unor elemente de bază ale credinței religioase; 

1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral creștin în contexte de viață familiare; 

     

Activități de învățare recomandate: 

o jocuri didactice ilustrative, care să valorifice experienţe ale copiilor, relevante din punct de 

vedere religios (participarea la slujbele Bisericii, rugăciunea etc.); 

o exerciții de identificare a persoanelor aflate în biserică; 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Creștinii din biserica mea - Religie ortodoxă, clasa pregătitoare 

 

Definirea cerinței: 

Bifează marcatorii de pe imagine, identifică persoanele din aceasta și vei afla că la fiecare slujbă 

creștinii se roagă unii pentru alții:   

 

Descriere 

Marcatorii de pe imagine 

 

Imagine 
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Elemente care urmează să fie ordonate: 

PREOTUL 

DIACONUL 

TÂNĂR CARE AJUTĂ PREOTUL/PARACLISIER 

CÂNTĂREȚ 

CREDINCIOȘI 

 

Feedback 

Felicitări!  

Nu uita că și tu poți să te rogi în biserică pentru ceilalți creștini! 

 

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

imagini”. Elevul vor da clik pe fiecare marcator de culoare verde și va alege din casetele ce se vor 

deschide denumirea corespunzătoare persoanei marcate. Bifează marcatorii de pe imagine și 

identifică imaginile din aceasta. Când elevul apasă pe un marcator apar toate  răspunsurile iar acesta 

trebuie să selecteze răspunsul potrivit. După ce elevul selectează toate răspunsurile, în cazul în care 

acestea sunt adevărate cuvintele se înverzesc iar în caz contrar, acestea se înroșesc. La sfârșit 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=pkyydqt8t20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pkyydqt8t20 

  

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

 

1 Imagine 1 - https://orthodoxpittsburgh.org/images/photos/Pascha2017-1.jpg,  ultima accesare: 

12. 11.2020, ora 17:01; 
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