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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 şi pentru alţii” 

Titlul lecţiei: Pentru cine mă rog 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie; 

2.1. Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care 

face parte. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialog pe tema rolului rugăciunii pentru membrii diferitelor grupuri de apartenenţă; 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru învăţarea celor mai 

importante rugăciuni. 

 

Designul activității de învățare online 

Titlul exercițiului: 

Pentru cine mă rog - Religie ortodoxă, clasa I 

 

Definirea cerinței: 

Domnul Iisus Hristos S-a rugat pentru ucenicii Săi şi pentru toţi cei care cred în El. Completează 

enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi că rugăciunea trebuie făcută pentru toți 

oamenii: ✏ 
 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Creştinul adevărat se ______________ pentru toţi oamenii. 

Soluția: ROAGĂ 

2. Notificare: Domnul Hristos ne-a spus „Şi toate câte veţi cere, rugându-vă cu ___________, 

veţi primi”. 

Soluția: CREDINŢĂ 

3. Notificare: Prin rugăciune şi fapte bune ne arătăm iubirea faţă de ________________ . 

Soluția: OAMENI 

4. Notificare: Fiecare creştin se roagă pentru __________, naşi, preotul duhovnic, profesori. 

Soluția: FAMILIE 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! Ţine minte cuvintele Domnului Iisus Hristos: „Să vă iubiţi unul pe altul, 

precum Eu v-am iubit pe voi”. 

 

  



  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

Autor, Prof. Cornelia Mihaela BUŞIU GAVRILĂ, Şcoala Gimnazială Negoi, Dolj, 2020 
2 2 

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=p5u4fkhp521 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p5u4fkhp521 

 

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

 

1 Antet - https://image.freepik.com/free-vector/jesus-with-children-park_1308-46417.jpg , 

29.11.2020, ora 21.40 
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