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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  
 

Clasa: I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul V de conținut: Mari sărbători creștine 

Conținutul învățării: Învierea Domnului în poezia creştină românească  

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

3.2. Prezentarea unor sărbători şi evenimente cu conținuturi şi semnificații religioase, cu 

incidență asupra vieții familiei şi a comunității. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialog pe tema diferitelor sărbători religioase şi a unor aspecte specifice acestora în viaţa 

familiei sau a comunităţii (modalităţi de pregătire pentru celebrarea evenimentului, alte 

obiceiuri etc.). 

 

Designul activității de învățare online 

Sarcina de învățare 

Cuvintele și mesajul poeziei creștine fac apel la virtuțile despre care Dumnezeu ne vorbește în 

Scriptură. Repartizează corect VALORI ADEVĂRATE și FALSE VALORI și vei putea descoperi 

o frumoasă poezie scrisă de Elena Farago: 

 

Descriere 

Grupe de noțiuni și noțiuni:  

VALORI ADEVĂRATE: 
a) Poezia creștină promovează relația omului cu Dumnezeu. 

b) Poezia creștină mărturisește credința străbună. 

c) Poezia creștină prezintă revenirea la viață a naturii. 

d) Poezia creștină descrie bucuria sărbătorii. 

 

FALSE VALORI: 
a) Poezia creștină promovează obținerea de bogăţii. 

b) Poezia creștină ne învață să fim egoiști.                  

c) Poezia creștină nu păstrează obiceiurile acestei sărbători. 

d) Poezia creștină prezintă atmosfera de la un teatru de păpuși. 

 

Feedback 
Felicitări!  

Nu uita de faptul că poezia creștină îți aduce liniște din punct de vedere spiritual! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Puzzle. 
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Puzzle-ul  este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, Valori adevărate și False valori promovate prin poezie) iar sub acestea se găsesc mai 

multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare adevărată 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, elevul va descoperi 

o poezie scrisă de Elena Farago. 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=p6bw72kmt21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p6bw72kmt21 

 

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

 

1. Antet - https://dbimg.eu/i/drmdyedrkm.jpg, accesat la 21.11.2020, ora 23:36; 

2. Videoclip - https://www.youtube.com/watch?v=4skOwhXGpW4, accesat la 18.04.2021, ora 

17:29.  
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