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PROIECTAREA SECVENŢEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE ONLINE  

 

Clasa: a IV-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul IV de conținut: Nașterea Domnului, vestire și împlinire 

Conținutul învățării: Întâmpinarea Pruncului Iisus de către dreptul Simeon 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu conținuturi și semnificații 

religioase, din viața creștinilor. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o discuții  pe tema diferitelor sărbători religioase și  a  unor  aspecte  specifice acestora  în  

viața familiei sau a comunității:  modelele  oferite  creștinilor  de persoanele biblice prezente 

la evenimentele din viața Mântuitorului. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățate 

Repartizează corect VALORILE ADEVĂRATE şi FALSELE VALORI, pe baza informațiilor 

primite de la profesor, şi vei putea asculta Troparul Întâmpinării Domnului:  

 

Grupe de noţiuni şi noţiuni:  

VALORI ADEVĂRATE: 

a) virtuţile promovează relaţia omului cu Dumnezeu 

b) prin dobândirea virtuţilor urcăm pe scara către Dumnezeu 

c) virtutea răbdării până la sfârşitul vieţii aduce mântuirea  

d) perseverenţa ne menţine pe calea către Dumnezeu 

 

FALSE VALORI: 

a) nu toţi oamenii pot fi virtuoşi 

b) virtuţile nu trebuie arătate prin fapte                 

c) răbdarea are limite”  

d) perseverenţa nu poate duce la mântuire 

 

Feedback 

Felicitări!   

Nu uita să asculți Troparul Întâmpinării Domnului! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activităţii de învăţare online: 
Exerciţiul este realizat prin aplicaţia LearningApps şi este un exerciţiu de tip Puzzle. 
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Puzzle-ul  este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noţiuni cheie (în 

cazul de faţă, valorile adevărate şi falsele valori pe care le au virtuţile în formarea creştinului), iar 

sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. 

Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se albăstreşte, 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 poziţie. Grupând corect toate piesele puzzle-

ului, va apărea fie o imagine de fundal, fie un film. Aici am ales un cântec reprezentativ Troparul 

Întâmpinării Domnului. La final elevul primeşte un feedback! 

 

Activitatea de învăţare: este realizată pentru învăţarea online şi offline, prezentată  în două 

variante: LearningApps şi Word.Se completează în format electronic pe următorul link: 

Link web:  https://learningapps.org/display?v=pnngojqnn21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pnngojqnn21 

 

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

 

1 Antet - https://media.monitorulsv.ro/poze/2019/02/02/546171big.jpg , accesat  la 15.10. 2020, 

ora 16:04; 

2 Videoclip - https://youtu.be/8IQE7gYL1So , accesat la 14.09.2020, ora 20:42. 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pnngojqnn21
https://learningapps.org/watch?v=pnngojqnn21
https://media.monitorulsv.ro/poze/2019/02/02/546171big.jpg
https://youtu.be/8IQE7gYL1So

