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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: 

Completează propozițiile și vei descoperi beneficiile pe care rugăciunea le poate aduce în viața ta: 

 

Textul cu spații goale: 

Rugăciunea este foarte _____________ pentru credincioși. Este un mijloc de a 

intra în legătură cu Dumnezeu, __________ și sfinții. Prin rostirea unei rugăciuni, 

devenim mai _________, mai răbdători, mai înțelegători unii față de alții. Vorbind 

cu Dumnezeu, sufletul nostru se liniștește, se umple de ________________. 

Chipul celui care se roagă este ______________. Rugăciunea este izvor de 

____________ și înțelepciune. 

Soluția: 

importantă, îngerii, buni, bucurie, luminos, iubire. 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Binefacerile rugăciunii” și ai aflat cum îți poți 

împodobi viața cu binecuvântări cerești ! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
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Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul 

alege o variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se 

înroșesc. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri.  

 

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=p2bxw618t21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p2bxw618t21 

 

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

 

1 Antet - 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/articol/2014/06/doxol_0.jpg?itok=0

E5lrB8X , 16.11.2020, ora 23:18; 

2 Imagine 1- https://image.freepik.com/free-vector/little-girl-kneeling-while-praying_61841-

832.jpg , 30.09.2020, ora 19.33 
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