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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine și pentru alții” 

Titlul lecției: Rugăciunea și rugămintea 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinței religioase, prin apelul la experiența proprie; 

1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creștin, pe baza valorificării unor 

situații din viața de zi cu zi și a exemplelor unor persoane din Biblie. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie în vederea rostirii corecte 

a rugăciunii; 

o identificarea asemănărilor și deosebirilor între rugăciune și rugăminte. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Rugăciunea și rugămintea - Religie ortodoxă, clasa I 

 

Definirea cerinței: 

Repartizează corect piesele referitoare la rugăciune și rugăminte și vei descoperi icoana 

Mântuitorului Iisus Hristos: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

RUGĂCIUNE 

1) Doamne, Te rog, dăruieste sănătate părinților mei! 

2) Îți mulțumesc, Doamne, pentru binefacerile Tale! 

3) Pe Tine Te lăudăm, Doamne! 

4) Ție îți multumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru! 

5) Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! 

6) Doamne, ajută-mă! 

 

RUGĂMINTE 

1) Te rog, Laura, împrumută-mi și mie creionul! 

2) Ajută-mă, te rog, să-mi fac tema! 

3) Dă-mi, te rog, caietul! 

4) Te rog, Irina, spune-mi ce teme avem! 

5) Spune-mi, te rog, cât este ceasul! 

6) Te rog, ajută-mă să termin de colorat! 
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Feedback 

Super, ai ordonat totul corect! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Puzzle”. Puzzle-ul 

este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două noțiuni cheie (în cazul de față-rugăciunea 

și rugămintea) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle. Fiecare piesă de puzzle se 

încadrează la una dintre grupele de noțiuni. Printr-un clik se selectează una dintre grupele de noțiuni 

care se colorează albastru apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care corespund acesteia. Dacă 

alegerea este corectă, piesa selectată se transformă într-o parte din imagine; dacă piesa nu este 

selectată corect se deschide o „fereastră” care avertizează elevul asupra greșelii. Grupând corect 

toate piesele puzzle-ului va apărea o imagine cu icoana Mântuitorului Iisus Hristos. 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=pi7turbka21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pi7turbka21 

 

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

 

1 

 

2 

Antet - https: //doxologia. 

ro/sites/default/files/articol/2017/09/icoana_maicii_domnului_cea_iubitoare_a_pesterilor_din

_pskov. jpg, accesat la 27.11.2020, ora 21:25; 

Imagine 1 - http://www.tezaurul-

ortodox.com/uploads/gallery/album_4/gallery_7958_4_41064.jpg, accesat la 29.09.2020, ora 

20:35. 
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