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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: 

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

2.1. Asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea 

adultului. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o Identificarea unor situații în care ne ajutăm semenii; 

o Recunoașterea momentelor în care ne arătăm grija pentru îngrijirea locașului de cult. 

 

Designul activității de învățare online: 

 

Titlul exercițiului: 

Creștinii din biserica mea - Religie ortodoxă, clasa pregătitoare 

 

Definirea cerinței: 

Potrivește imaginile pentru fiecare grupă și vei înțelege că doar ajutându-ne unii pe alții îl imităm pe 

Dumnezeu și devenim asemenea Lui! La sfârșit vei descoperi un cântecel pe care te rog să îl asculți: 

 

Descriere 

Grupe de noțiuni și noțiuni 
Prima grupă: Ajutorarea semenilor –  aici elevul indică doar acele imagini în care sunt ilustrate 

situațiile în care ne ajutăm semenii; 

A doua grupă: Grija față de biserică – elevul indică imaginile care ilustrează grija pentru îngrijirea 

locașului de  cult. 

 

Feedback 

Super, ai ordonat totul corect!  

Nu uita că prin fapte bune ne arătăm grija pentru semenii noștri și pentru biserică! 

 

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

pe grupe”. Se dau două grupe în care elevul trebuie să precizeze imaginile care se potrivesc 

fiecăreia dintre ele. Elevul va ordona corect imaginile în funcție de grupele pe care le are, 
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direcționându-le către fiecare grupă în parte. La sfârșitul exercițiului elevul primește o apreciere și 

ascultă un cântecel! 

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=presvr2vc20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=presvr2vc20 

 

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

 

 Grupa 1. Ajutorarea semenilor 

1 Imagine 1 - https://mitropolia-banatului.ro/parohia-timisoara-iosefin-si-ajutorarea-semenilor-

in-suferinta-si-nevoi/#gallery-1,  15. 11.2020, ora 17:12 

2 Imagine 2 - https://pressone.ro/parintele-milea-al-milei,  19. 09.2020, ora 16:02 

3. Imagine 3 - https://mitropolia-banatului.ro/parohia-timisoara-iosefin-si-ajutorarea-semenilor-

in-suferinta-si-nevoi/#gallery-5,   15. 11.2020, ora 17:14 

4. Imagine 4 - https://www.wailana.com/lifestyle/articles/tips-healthy-living/get-healthy-

helping-others  15.11.2020, ora 17:18 

5. Imagine 5 - https://www.thelawofattraction.com/helping-others/ 15.11.2020, ora 16:51 

 Grupa 2.   Grija față de biserică 

6. Imagine 1 - https://lacetan.files.wordpress.com/2010/05/imagine0235.jpg 15. 11.2020, ora 

17:21 

7. Imagine 2 - https://lacetan.files.wordpress.com/2010/05/imagine0348.jpg 15. 11.2020, ora 

15:34 

8. Imagine 3 - http://www.biserica-romana-berlin.de/2018/03/26/copii-parohiei-s-au-pregatit-de-

sarbatoarea-buneivestiri/  15. 11.2020, ora 16:17 
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