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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 şi pentru alţii” 

Titlul lecției: Pentru cine mă rog 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe 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: 

Din Sfânta Scriptură aflăm că: „Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune veţi primi”. Citește cu 

atenție afirmațiile următoare. 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 

Afirmații adevărate: 

a) Domnul Iisus ne-a lăsat ca model de rugăciune „Tatăl nostru”. 

b) Rugăciunea pentru membrii familiei înmulţeşte pacea, iubirea şi înţelegerea în casă. 

c) Rugăciunea pentru noi înşine şi pentru aproapele nostru reprezintă o faptă bună. 

d) Prin rugăciune îmi arăt dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de ceilalţi oameni. 

e) Ne putem ruga pentru familie, naşi, profesori, colegi, preotul duhovnic. 

 

Afirmații false: 

a) Adevăratul creştin se roagă numai pentru el. 

b) Copiii nu trebuie să se roage pentru părinţii lor. 

c) Ne putem ruga doar la biserică. 

d) Rugăciunea nu are un rol important în viaţa creştinului. 
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Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre rugăciune și despre rolul ei în viața creştinului! 

Ţine minte că rugăciunea ne apropie de Dumnezeu! 

 

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=pktt772g321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pktt772g321 

 

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

 

1 Antet- https://www.freepik.com/premium-vector/girl-praying-besides-her-bed_6105575.htm , 

29.11.2020, ora 21.38; 

2 Imagine 1-  

https://as1.ftcdn.net/jpg/02/44/70/54/500_F_244705400_Ff6kXJYH2tzeZau3pselV44yrrRoM

QsR.jpg, 28.11.2020, ora 16.43; 

3 Imagine 2 - 

https://as2.ftcdn.net/jpg/02/15/35/43/500_F_215354355_E7oXDDxgaS6fYjRO7L3BxK30zE

F3RgmV.jpg , 28.11.2020, ora 16.43. 
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