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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: Dialogul despre credința în Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase. 
 

Activitatea de învățare recomandată: 

o identificarea  unor  elemente  de  diversitate  în  modul  de  manifestare  a  credinței,  

pornind  de  la  realități din viața familiei, a clasei, a şcolii, a comunității. 

 

 

Designul activității de învățare online 

Sarcina de învățare 

Virtuţile creştine se referă la statornicia pe calea binelui prin săvârşirea faptelor bune. Completează 

enunțurile următoare cu informația corectă, pe baza informațiilor primite în cadrul orei de religie,  și 

vei descoperi de ce este importantă virtutea credinței în viața oamenilor: 

 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Oamenii au avut sădită în inima lor credința ________, încă de la creație. 

Soluția: divină 

2. Notificare: Prin rugăciuni, oamenii poartă un dialog neîntrerupt cu Dumnezeu, dându-i 

_________ binemeritată pentru Atotputernicia Sa. 

Soluția:  slava 

3. Notificare: De-a lungul perioadei Vechiului Testament, Dumnezeu și-a ales anumiți oameni, 

numiţi _________, pentru a ne  transmite voia Sa. 

Soluția: profeți 

4. Notificare: Dumnezeu l-a ales pe Iona, ca proroc din Vechiul Testament, pentru a transmite 

voia Sa______________, numiţi astfel pentru că erau locuitori ai cetății din Ninive. 

Soluția: ninivitenilor 

5. Notificare: Din cauza îndoielii și a temerii sale de a vorbi unui popor păgân despre Dumnezeu, 

Iona a fost înghițit de _________. 

Soluția: chit 

6. Notificare: Dumnezeu a înzestrat omul cu rațiune, voință şi ______________, pentru săvârşirea 

binelui. 

Soluția: sentimente 

7. Notificare: Credința este adeziunea omului la cuvântul lui ______________, Creatorul nostru. 

Soluția: Dumnezeu 
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8. Notificare: Învățăturile despre Dumnezeu se găsesc atât în Sfânta Tradiție, cât și în Sfânta 

_________. 

Soluția: Scriptură 

9. Notificare: Dialogul despre Dumnezeu, după modelul Mântuitorului, este o dovadă a 

_____________ pe care I-o purtăm. 

Soluția: dragostei 

 

Feedback 

Felicitări! 

Continuă să fii un bun creştin şi să progresezi pe calea virtuţilor! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Găsește cuvântul. 

Elevul caută cuvântul/ sintagma care răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își 

vor găsi locul automat după ce se dă click pe câte o literă. Alegerea greșit a unei litere este urmată 

de căderea unei petale a florii ce se află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe 

întrebări sau indicii, deci mai multe cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește 

numărul petalelor florii, floarea se ofilește. La sfârșit 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=p6mraspok21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p6mraspok21 

 

 

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

 

1. Antet – https://gorjeanul.ro/wp-content/uploads/2020/03/1duminica-sfintei-cruci.jpg    accesat 

la 19.06.2021, ora 20:25. 
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