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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul III de conținut: Viața creștinului împreună cu semenii 

Conținut: Când, unde şi cui mă rog 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie; 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o dialoguri pe tema rolului credinţei în Dumnezeu şi  a  rugăciunii,  valorificând  diferite  

povestiri, jocuri, exemple. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Dumnezeu a înzestrat pe om cu suflet și iubire pentru a ajunge la asemănarea cu El, iar  omul se 

poate apropia de Dumnezeu prin rugăciune. Repartizează corect VALORI ADEVĂRATE și FALSE 

VALORI și vei putea asculta Rugăciunea Tatăl nostru: 

 

Descriere 

Grupe de noțiuni și noțiuni:  

VALORI ADEVĂRATE: 

a) Rugăciunea întărește relația omului cu Dumnezeu. 

b) Rugăciunea de dimineață cere ajutorul lui Dumnezeu pentru întreaga zi. 

c) Rugăciunea la biserică întărește relația cu Dumnezeu și cu aproapele nostru.  

d) Rugăciunea închinată Maicii Domnului sporește credința în persoanele sfinte. 

 

FALSE VALORI: 

a) Rugăciunea trebuie rostită doar în caz de nevoie. 

b) Rugăciunea de seară ne îndepărtează de Dumnezeu.                

c) Rugăciunea rostită la școală ne face neascultători. 

d) Rugăciunea adresată îngerului păzitor nu este necesară. 

 

 

Feedback 

Felicitări!  

Nu uita de îndemnul Sfintei Scripturi: Stăruiți în rugăciune! 

 

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 rugăciune) 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 corespuns acesteia. Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă 

răspunsul este incorect, piesele rămân pe poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va 

apărea fie o imagine de fundal, fie un film. Aici am ales Rugăciunea Tatăl nostru, interpretată de un 

copilaș. La final elevul primește un feedback! 

 

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=paus825a321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=paus825a321 

 

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/2016/05/copiii_in_biserica.jpg?itok=i6k-akZR    accesat la 

16.12.2020, ora 03:03; 

2. Videoclip -  https://www.youtube.com/watch?v=ajzEmGWHFS0, accesat la 13.09.20, 

ora16:00. 
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