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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă  

Domeniul III de conţinut: Viața creștinului împreună cu semenii 

Conţinutul învățării: Slujirea propriului popor 

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  săvârşite  de  persoane  biblice,  cu  relevanță  pentru  valori  

precum: iubirea față de Dumnezeu şi față de semeni, ataşamentul, iertarea, prietenia, 

respectul, ajutorul. 

 

Designul activității de învățare online 

Sarcina de învățare 

Profeţii au jucat un rol important în perioada Vechiului Testament, pregătind omenirea pentru 

venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos. Completează enunțurile de mai jos, pe baza 

informațiilor primite în cadrul orei de religie, şi vei afla mai multe informaţii despre Sfântul Proroc 

Daniel: 

 

Textul cu spații goale: 

        Daniel a fost un .......................exilat în Babilon, profețind timpul venirii 

Mîntuitorului Iisus Hristos. 

El a fost înzestrat cu darul ................ viselor, având rolul de a face cunoscută voia 

lui Dumnezeu. 

Sfântul Proroc Daniel se înfrâna de la obiceiurile ............... prin ............. și 

rugăciune. El a fost un model de ..................... şi înţelepciune, dovedind 

........................ faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Este cinstit în fiecare an la 

data de ............................ . 

 

Soluția: 

proroc, tâlcuirii, păgâne, post, credință, dragoste, 17 decembrie 

 

Feedback 

Ai completat corect spațiile libere şi ai dovedit cunoşterea vieţii şi activităţii Sfântului Proroc 

Daniel.  

Nu uita, numele său înseamnă Dumnezeu este Judecătorul meu. Să îl cinsteşti în fiecare an! 

 



  
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. Oprica  SPERLEA, Școala Gimnazială Constantin Gheorghiță Podari, Dolj, 2020 

 
2 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
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 următoarele link-uri: 

Link web: https://learningapps.org/display?v=pax7iodw521 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pax7iodw521 

 

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

 

1. Antet şi imagine fundal -   

https://media.gandul.ro/unsafe/1260x709/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/ht

tp://gandul.ro/wp-content/uploads/2019/12/18668330/1-sf-daniel.jpg  accesat la 20.09.2020, 

ora 15:03. 
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