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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a III-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul II de conținut: Dumnezeu se face cunoscut omului 

Conţinutul învățării: Primirea iertării prin Spovedanie 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Analizarea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu unele situații de 

viață. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o explicarea, la nivelul de înțelegere al copiilor, a semnificației participării la slujbe  

(Sfânta Liturghie, Sfintele Taine). 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Completează propozițiile lacunare și amintește-ţi, pe baza informațiilor primite de la profesor, ce 

semnificaţie are Sfânta Taina a Spovedaniei în viața ta şi de ce este important să avem mereu 

sufletul curat: 

 

Textul cu spații goale: 

        Atunci când oamenii greșesc față de _____________ și față de 

___________se simt rușinați și vinovați. Pentru a scăpa de această stare, 

Mântuitorul nostru_________  ____________a întemeiat Sfânta Taină a 

___________. Sfânta Taină a Mărturisirii este Taina prin care ni se iartă 

________ pe care le mărturisim în fața preotului___________. Pentru a fi iertate 

păcatele, trebuie________ în mod sincer și cu părere de _____. De asemenea, cel 

care se spovedește trebuie sa ia hotarârea de a nu le mai ________. După 

Spovedanie primim Sfânta Taină a __________. Este important ca sufletul nostru 

să fie mereu curat. 

 

Soluția: 

Dumnezeu, semeni, Iisus, Hristos, Mărturisirii, păcatele, duhovnic, mărturisite, rău, repeta, 

Împărtășaniei 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ai completat cu atenţie şi ai dovedit că ți-ai consolidat cunoștințele despre Primirea iertării prin 

Spovedanie. Ai aflat cum îți poți curăța sufletul prin mărturisirea sinceră şi completă a păcatelor.  

Nu uita cât de important să iertăm și noi la rândul nostru! 
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip 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 următorul link: 

Link web: https://learningapps.org/display?v=pxmhyiddn21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pxmhyiddn21 

 

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

 

1. Antet - https://multumescdotmobi.files.wordpress.com/2018/11/dsc_6184_oana_nechifor.jpg, 

accesat la 26.10.2020, ora 19:43; 

2. Imagine fundal - 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/articol/2014/10/pastorul_cel_bun__c

hrist-the-shepherd.jpg?itok=fZ-OEz4r, accesat la 26.10.2020, ora 19:50. 
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