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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Mari sărbători creștine” 

Titlul lecției: Nașterea Domnului în vers și în cântec 

Timp de lucru: 3 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1. Explicarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității 

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

incidență asupra vieții familiei și a comunității 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialog pe tema diferitelor sărbători religioase și a unor aspecte specifice acestora în viața 

familiei sau a comunității (modalități de pregătire pentru celebrarea evenimentului, alte 

obiceiuri etc. ); 

o povestirea după imagini (planșe, icoane, ilustrații etc. ) pe tema unor evenimente religioase; 

o observarea unor icoane care reprezintă evenimente din viața Mântuitorului. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Nașterea Domnului în vers și cântec  - Religie ortodoxă, clasa I 

 

Definirea cerinței: 

Crăciunul, reprezintă pentru poporul român, un prilej de mare bucurie. Te rog să citești cu atenție 

afirmațiile următoare și în cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, direcționeaz-o spre 

partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, direcționeaz-o spre 

partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Descriere 

 

Grupa I: 

Afirmații adevărate: 

1) La Crăciun sărbătorim Nașterea Domnului 

2) Mântuitorul Iisus s-a născut in Betleem 

3) Magii i-au adus daruri (aur, smirnă și tămâie) 

4) De Crăciun copii cântă colinde și împodobesc bradul 

 

Grupa I: 

Afirmații false: 

1) La Crăciun sărbătorim Învierea Domnului 
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2) Mântuitorul Iisus s-a născut in Nazaret 

3) Preoții i-au adus daruri (aur, smirnă și tămâie) 

4) De Crăciun copii ciocnesc ouă roșii. 

 

Feedback 

Felicitări, ți-ai însușit noțiunile despre Nașterea Mântuitorului Hristos! 

Să nu uiți, Crăciunul este una dintre cele mai mari sărbători ale creștinilor! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Adevărat-Fals”. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 

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=p8gdq0sq521 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p8gdq0sq521 

 

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

 

1 Imagine: https://theodorosart.com/2014/12/26/nasterea-domnului-iisus-hristos-darul-cel-mai-

frumos-si-mai-de-pret-facut-noua-oamenilor, 29.10.2020, ora 19:57. 

2. Imagine: https://liviudumitrescu.files.wordpress.com/2011/01/aa.jpg, accesat la 29.10.2020, 

ora 19:57. 

Imaginea: https://mioara1.files.wordpress.com/2010/10/facilitati-euroclinic-004.jpg, accesat 

la 02.02.2021, ora 17:00. 
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