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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa:  I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Nașterea Domnului, în vers și în cântec” 

Titlul lecţiei: Nașterea Domnului în poezia creștină românească 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1 Explicarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității; 

3.2. Prezentarea unor sărbători și evenimemte cu conținuturi și semnificații religioase, cu 

incidență asupra vieții familiei și a comunității. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialog pe tema unor evenimente religioase semnificative din viaţa comunităţii, pornind de la 

experienţele elevilor; 

o audierea unor texte din literatură, referitoare la marile sărbători religioase participarea la 

sărbătorile comunităţii. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Nașterea Domnului în poezia creștină românească - Religie ortodoxă, clasa I 

 

Definirea cerinței: 

Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, că 

poeții români au descris bucuria Nașterii Domnului în poezia românească. Rezolvând exercițiul vei 

putea asculta un colind cunoscut: 

 

Descriere 

Poeții români au scris versuri frumoase despre sărbătoarea __________. Pruncul 

sfânt s-a născut în anotimpul __________. Copiii vestesc prin poezii și colinde 

__________ nesfârșită a lui Dumnezeu. În poezia română este descrisă 

__________ sărbătorii creștine. 

 

Soluția: 

Nașterii Domnului, iarna, iubirea , frumusețea. 

 

Feedback 

Felicitări, te-ai descurcat minunat!  

Să nu uiți de colindul surpriză!  
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/ sintagme din care elevul  

alege o variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se 

înroșesc. Completând corect toate enunțurile va apărea fie o imagine de fundal, fie un film. Aici am 

ales un colind reprezentativ „Afară ninge liniștit”, în video cu link-ul 

https://www.youtube.com/watch?v=4YTSXwHhdIc.  La final elevul primește un feedback. 

 

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=p6nv4e9wk21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p6nv4e9wk21 

 

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

 

1 Antet – Imagine personală; 

2 Imagine 1 - https://www.sfnectariecoslada.ro/wp-content/uploads/2019/12/DSC_5801-

1024x683.jpg, data 21.11.2020, ora 00:48. 

3 Video - https://www.youtube.com/watch?v=4YTSXwHhdIc, 

27.10.2020, ora 22:45. 
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