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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a IV-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul III de conținut: Iubirea creștină, sprijin pentru conviețuirea cu ceilalți 

Conținutul învățării: Iubirea, poruncă dată de Domnul Iisus Hristos  

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţa specifică vizate: 

1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite 

contexte de viață familiare. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o exerciții de exersare a aplicării unor norme și porunci divine. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

La vremea potrivită, Dumnezeu Își trimite propriul Fiu pe pământ pentru a întrupa iubirea și a-i 

învăța pe oameni cum lucrează  această lege a iubirii. Completează enunțurile următoare cu 

informația corectă, pe baza informațiilor primite de la profesor și vei descoperi principala învățătură 

oferită de Mântuitorului Iisus Hristos oamenilor: 

   

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Cea mai mare poruncă dată de Dumnezeu oamenilor este porunca  _________ . 

Soluția: IUBIRII 

2. Notificare: Porunca iubirii a fost explicată de Domnul nostru Iisus Hristos cu ajutorul Pildei 

samarineanului _________ . 

Soluția: MILOSTIV 

3. Notificare: Să-L iubești pe Dumnezeu înseamnă să-ți iubești   _________ . 

Soluția: APROAPELE 

4. Notificare: Samarineanul din ”Pilda Samarineanului milostiv” Îl reprezintă pe  _____ 

________ . 

Soluția: IISUS HRISTOS 

5. Notificare: Aproapele nostru nu este doar un membru al familiei, nici doar vecinul, colegul, 

prietenul şi  orice _________ . 

Soluția: OM 

6. Notificare: Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele nostru o dovedim prin _________ 

noastre. 

Soluția: FAPTELE 

7. Notificare: Numai prin _________ și fapte _________ putem dovedi că Îl iubim pe 

Dumnezeu și pe aproapele nostru. 

Soluția: CREDINȚĂ, BUNE 
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8. Notificare: Faptele de ajutor plăcute lui Dumnezeu sunt cele săvârșite din iubire, fără a 

aștepta vreo _________ . 

Soluția: RĂSPLATĂ 

9. Notificare: Izvorul iubirii și al vieții celei adevărate este _________ . 

Soluția: DUMNEZEU 

10. Notificare: Măsura iubirii curate față de aproapele nostru este iubirea față de ___________ . 

Soluția: SINE 

 

Feedback 

Felicitări!  

Mântuitorul ne învață: Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea (Luca 6, 

31) Nu uita să urmezi și tu exemplul Samarineanului milostiv! 

 

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/expresie 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 greșită 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=pqyay7hdc21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pqyay7hdc21 

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

 

1 Antet -  Imagine 1 -  https://www.ipatrida.gr/wp-content/uploads/2013/11/000_000920.jpg, 

accesat la 03.12.2020, ora 18:48.  
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