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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa:  I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

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

Titlul lecţiei: Când, unde şi cui mă rog? 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

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; 

2.2. Observarea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialog privind rolul rugăciunii pentru propria persoană şi pentru alţi; 

o discuţii pe tema rolurilor rugăciunii, participării la slujbele bisericii. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Când, unde şi cui mă rog? - Religie ortodoxă, clasa I  

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă  și vei descoperi timpul când ne rugăm, 

locul în care ne rugăm, precum și cui ne rugăm: 

 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Rugăciunea este convorbirea omului cu _________________. 

Soluția: DUMNEZEU 

2. Notificare: Prin rugăciune, oamenii își arată ______________ 

Soluția: CREDINȚA 

3. Notificare: Noi ne rugăm în anumite momente ale ______________ 

Soluția: ZILEI 

4. Notificare: Copiii se roagă împreună cu profesoara de religie la_____________ 

Soluția: ȘCOALĂ 

5. Notificare: Pe lângă rugăciunile închinate lui Dumnezeu, creștinii se roagă Sfinților și 

Maicii ________________ 

Soluția: DOMNULUI 

6. Notificare: În timpul rugăciunii, creștinii aprind lumânări la _______________ 

Soluția: BISERICĂ 

7. Notificare: În fiecare zi, noi rostim la masă rugăciunea Tatăl___________ 

Soluția: NOSTRU 

8. Notificare: La școală, copiii învață să rostească rugăciuni îngerului _________________ 
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Soluția: PĂZITOR 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit!  

Părintele Teofil Pârâian spunea: „Cine nu se roagă dimineaţa şi seara, cine nu-şi face vreme de 

Dumnezeu, acela poate să ştie că nici n-are Dumnezeu”. 

 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/ sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă.  Alegerea greșit a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. La sfârșit 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=pvdamd76n21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pvdamd76n21 

 

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

 

1 Antet - https://wp-media.patheos.com/blogs/sites/573/2020/06/candles-faith-reflection-cross-

prayer-candles-light-church-prayer-commemorate.jpg 

 16.12.2020, ora 19.30. 
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