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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: Viața în armonie cu ceilalți, îndemn al lui Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţa specifică vizate: 

1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din 

viața cotidiană, a exemplelor unor persoane din Biblie și a unor sfinți. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o analiza, din perspectiva creștină, a unor atitudini și comportamente, pornind de la situații din 

viața cotidiană, texte literare, texte care prezintă persoane din Biblie; 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Citește cu atenție afirmațiile următoare și completează pe orizontal, pe baza cunoștințelor primite în 

cadrul orei de religie, căsuțele corespunzătoare cu cele mai potrivite cuvinte. Vei descoperi pe linia 

verticală colorată care este scopul, sensul vieții oamenilor, ca urmași ai Domnului Iisus Hristos: 

 

Enunț 1: A zecea poruncă ne îndeamnă să ne ferim de acest păcat. 

Cuvânt-soluție: INVIDIA 

 

Enunț 2: Poporul ales, căruia Dumnezeu i-a descoperit, acum 3 500 de ani, cele zece porunci. 

Cuvânt-soluție: EVREU 

 

Enunț 3: Pentru a trăi în armonie cu ceilalți, Dumnezeu ne luminează mintea prin îngerul păzitor și 

prin ____ Săi. 

Cuvânt-soluție: SFINȚII 

 

Enunț 4: A cincea poruncă ne îndeamnă să ne cinstim _______ . 

Cuvânt-soluție: PĂRINȚII 

 

Enunț 5: Porunca a noua ne cere să nu îl ascundem, cu știință și voință, pentru a nu înșela, rătăci 

sau păgubi pe alții. 

Cuvânt-soluție: ADEVĂRUL 

 

Enunț 6: Comoară de învățături morale, întregit și împlinit de Mântuitorul Iisus Hristos prin 

Porunca iubirii, Decalogul reprezintă un îndreptar pentru viața omului în societate, în vederea ____  

Cuvânt-soluție: MÂNTUIRII  
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Enunț 7: Împlinirea poruncilor Domnului este lucrarea ...  (Sfântul Isaac Sirul).   

Cuvânt-soluție: VIRTUȚII 

 

Enunț 8: A ______ poruncă ne învață să ne păstrăm curăția inimii și a minții, a trupului și a 

sufletului. 

Cuvânt-soluție: ȘAPTEA 

 

Enunț 9: A șasea poruncă ne cere să păstrăm și să îngrijim  _____, dată nouă de Dumnezeu.  

Cuvânt-soluție: VIAȚA 

 

Enunț 10: A opta poruncă oprește ________, însușirea pe nedrept a bunurilor ce nu ne aparțin. 

Cuvânt-soluție: FURTUL 

 

Întrebare 11: Cunoscut drept cel mai blând om de pe pământ, a primit de la Dumnezeu Tablele 

Legii.  

Cuvânt-soluție: MOISE 

 

Întrebare 12: Muntele pe care Domnul Iisus Hristos, la Schimbarea Sa la Față, apare alături de 

profetul Moise și de profetul Ilie. 

Cuvânt-soluție: TABOR  

 

Cuvânt-soluție: DESĂVÂRȘIREA 

 

Feedback 

Felicitări, ai rezolvat corect! 

Să nu uiți că, în orice situație te-ai afla, este necesar să răspunzi semenilor tăi cu iubire și bunătate, 

după modelul sfinților, următori ai Domnului Iisus Hristos! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Rebus. Dând click pe 

fiecare număr, elevul va completa pe orizontal cuvintele-soluție. Cuvintele corecte se vor înverzi, 

cele greșite se vor înroși. Finalizând, pe linia verticală colorată va apărea cuvântul conținut în 

ghicitoare. 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=pud3t4bta21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pud3t4bta21 

     

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

1. 

 

Antet- Imagine 1 - https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2020/10/04/fura-l-pe-hristos-de-la-

vrajmasul-tau-prin-iubirea-ta-153542.jpg, accesat la 30.11.2020, ora 14:17. 
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