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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul II de conţinut: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului 

Conţinutul învățării: Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului 

persoanelor din textele studiate  

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o povestirea unor fapte săvârșite de persoane biblice, cu relevanță pentru valori precum: 

iubirea față de Dumnezeu și față de semeni, atașamentul, iertarea, prietenia, respectul, 

ajutorul. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Cristina și-a completat tema la Religie În livadă, însă o ușoară ploaie de vară a reușit să șteargă 

câteva litere. Oferă-i o mână de ajutor pentru a completa spațiile libere cu literele potrivite și astfel 

vei descoperi modele biblice de răspuns la chemarea lui Dumnezeu: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Dumnezeu s-a arătat celor care au dovedit multă __________. 

Soluție: credință 

2. Notificare: L-a crescut pe Samuel la templu.  

            Soluție: Eli 

3. Notificare: A avut prima revelație la templu.  

 Soluție: Samuel 

4. Notificare: Ieremia a fost unul dintre mesagerii Domnului și datorită ____________sale a 

fost ales de Dumnezeu să mărturisească credinţa înaintea poporului ales, având o misiune 

dificilă.  

    Soluție: ascultării 

 

5. Notificare: Este sărbătorit la 1 mai şi este numit profetul lacrimilor. 

     Soluție: Ieremia 

 

Feedback 

Felicitări! Ți-ai însușit corect noțiunile referitoare la lecţia studiată!  

Nu uita, legătura omului cu Dumnezeu se bazează pe răspunsul liber al omului la chemarea lui 

Dumnezeu. Să ai mereu răspuns bun la chemarea Sa! 



  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Prof. Aura FIROIU, Școala Gimnazială Ghindeni, Dolj, 2020 

 
2 2 

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/sintagma 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=pw4dc27j321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pw4dc27j321 

 

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

 

1. Antet - https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2020/09/27/ascultarea-de-dumnezeu-si-

belsugul-dupa-o-pescuire-esuata-153233.jpg, accesat la 09.11.2020, ora 23:28. 
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