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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 
 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă  

Domeniul IV de conţinut: Viața comunității și sărbătorile creștine 

Conţinutul învățării: Sărbătoarea – timp sfinților și de bucurie 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

3.3. Prezentarea modalităților de celebrare a diferitelor sărbători și tradiții religioase, în viaţa 

personală şi în comunităţile de apartenenţă. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o identificarea  elementelor  de  specificitate  ale  tradițiilor  creştine  comparativ  cu  alte  

tradiții  şi obiceiuri, prin activități de tip joc. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Sărbătorile religioase, civile și populare, sunt îndemnuri la bucurie, la manifestarea credinței și a 

iubirii. Pornind de la cuvintele Sfintei Scripturi: Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de 

toată bucuria și pacea în credință...(Romani 15, 13), completează spațiile goale din următorul text 

cu informația corectă: 

 

Textul cu spații goale: 

Odată cu 1 martie, începe anotimpul bucuriei, al luminii și al __________ 

. Privind la frumusețea primăverii, simțim că totul prinde __________. Prin post 

și __________ , creștinii se pregătesc pentru a primi, așa cum se cuvine, 

sărbătoarea __________. Cu o săptămână înainte de aceasta, ei participă la 

procesiunea de __________. Bucuria vieții veșnice, __________, ne-a adus-o prin 

Învierea Sa.  

În semn de respect și mulțumire pentru dragostea și implicarea mamei în 

familie a fost stabilită __________ . La 25 martie o sărbătorim pe __________, 

Mamă a tuturor creştinilor.  

Primăvara este perioada marcată de sărbătorile __________ de Înviere. La 

__________ de la Înviere, prăznuim Înălțarea Domnului, iar la __________ , 

Pogorârea Duhului Sfânt.  

Ziua de 1 iunie este dedicată frumuseții și __________ .  

 

Soluția:  

schimbării, viață, rugăciune, Învierii, Florii, Mântuitorul, Ziua Internațională a Femeii, Maica 

Domnului, legate, 40 de zile, 50 de zile, copilăriei. 
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Feedback 

Ţi-ai consolidat cunoștințele despre importanța sărbătorilor și ai aflat cum îți poți împodobi sufletul 

cu noțiuni morale necesare desăvârșirii. Nu uita, sărbătoarea este o rugăciune trăită, adusă lui 

Dumnezeu! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps şi este un exercițiu de tip 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=p2nw9gdvk21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p2nw9gdvk21  

 

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

 

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

colorbox/public/articol/2019/03/calendar_foto_oana_nechifor_3_0.jpg?itok=XFmj-4RU, 

accesat la 15.10.2020, ora 19:03. 
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