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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 credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie; 

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

situaţii din viaţa de zi cu zi şi 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: 

Alege răspunsul corect pentru fiecare dintre afirmațiile următoare și vei înțelege că prin rugăciune 

primim ajutorul lui Dumnezeu: 

 

Enunțul 1 

Rugăciunea este vorbirea omului cu: 

Răspuns corect: 

a) Dumnezeu 

Răspunsuri false: 

a) Prietenii 

b) Colegii 

c) Rudele 

 

Enunțul 2: 

Rugămintea este adresată:  

Răspuns corect: 

a) Colegilor 

Răspunsuri false: 

a) Sfinților 

b) Îngerilor 

c) Maicii Domnului 
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Enunțul 3: 

Dumnezeu ne-a dăruit: 

Răspuns corect: 

a) Darul de vorbi 

Răspunsuri false: 

a) Caiete pentru școală  

b) Biserica 

c) Icoanele din casă 

 

Enunțul 4: 

Dumnezeu ne-a creat din: 

Răspuns corect: 

a) Iubire 

Răspunsuri false: 

a) Plictiseală 

b) Răutate 

c) Amuzament 

 

Feedback 

Super, ai răspuns corect la toate întrebările! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip ,,Quiz cu alegere 

multiplă’’. După ce citește cerința, elevul dă clik pe săgeată din dreapta jos. Astfel îi apare prima 

întrebare cu patru variante de răspuns, elevul alegând o variantă. Dacă varianta aleasă este corectă, 

aceasta se va înverzi și va apărea un emoticon cu fața zâmbitoare. Dacă varianta aleasă este greșită, 

aceasta se va înroși, și va apărea un emoticon cu fața plângăcioasă. 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=pxnvbgtct21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pxnvbgtct21 

 

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 
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Antet  -   https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2014/07/icoana_maicii_domnului_ahtirskaia1.jpg?itok=pm5pgCIV 

accesat la 27.11.2020, ora 21.40; 

Imagine 1 - https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-

articol/public/imagine/2014/04/sfanta_si_marea_vineri_-

_rastignirea_domnului_6.jpg?itok=81-X6lec, accesat la 30.08.2020, ora 14.25. 
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