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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 alţii” 

Titlul lecţiei: Binefacerile rugăciunii 

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; 

1.3. Aplicarea unor reguli de comportament-moral creştin într-o serie de contexte de viaţă reale 

sau imaginare. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o Discuţii pe tema rolurilor rugăciunii, participării la slujbele bisericii pornind de la exemple 

date;  

o Recunoaşterea, în diferite contexte date, a respectării/ încălcării anumitor reguli de 

comportament moral-creştin.  

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Binefacerile rugăciunii - Religie ortodoxă, clasa I 

 

Definirea cerinței:  
Repartizează corect VALORILE POZITIVE și FALSELE VALORI și vei putea avea ocazia să 

asculți o rugăciune: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni:  

VALORI ADEVĂRATE: 

a) „Rugăciunea se referă la relația omului cu Dumnezeu.”  

b) „Rugăciunea influenţează într-un mod plăcut viața omului.” 

c) „Rugăciunea arată iubirea noastră față de Dumnezeu”. 

d) „Rugăciunea ne aduce bucurie în inimi”. 

e) „Rugăciunea ne face mai buni”. 

 

FALSE VALORI: 

a) „Rugăciunea aduce neliniște omului.” 

b) „Rugăciunea nu este importantă pentru om.”                   

c) „Rugăciunea se spune numai seara.” 

d) „Rugăciunea este o poveste.”  
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e) „Rugăciunea ne îndepărtează de ceea ce este bine.” 

f) „Rugăciunea ne plictisește.” 

 

Feedback 

Felicitări!   

Nu uita de rugăciunea surpriză!  

 

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

este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în cazul de față, 

valorile adevărate și falsele valori despre rugăciune) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de 

puzzle, fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. Printr-un click se selectează o sarcină de 

grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care corespund acesteia. 

Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele 

rămân pe poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea fie o imagine de fundal, fie un 

film. Aici am ales o rugăciune în video cu link-ul 

https://www.youtube.com/watch?v=FkuVEnMCrCQ. La final elevul primește un feedback! 

 

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=pism5gnwt21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pism5gnwt21 

 

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

 

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

articol/public/articol/2018/09/svatrodiejchymaanna.jpg?itok=7TSnBGtx , 16.11.2020, ora 

23:06; 

2 Video -  https://www.youtube.com/watch?v=FkuVEnMCrCQ , 30.09.2020, ora 18.33. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FkuVEnMCrCQ
https://learningapps.org/display?v=pism5gnwt21
https://learningapps.org/watch?v=pism5gnwt21
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol/public/articol/2018/09/svatrodiejchymaanna.jpg?itok=7TSnBGtx
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol/public/articol/2018/09/svatrodiejchymaanna.jpg?itok=7TSnBGtx
https://www.youtube.com/watch?v=FkuVEnMCrCQ

