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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 

Conținutul învățării: Pentru cine 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 

Din Sfânta Scriptură aflăm că: Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune veţi primi. Citește cu 

atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, direcționeaz-o 

spre partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, direcționeaz-o 

spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Descriere 

Afirmații adevărate: 

a) Domnul Iisus ne-a lăsat ca model de rugăciune Tatăl nostru. 

b) Rugăciunea pentru membrii familiei înmulţeşte pacea, iubirea şi înţelegerea în casă. 

c) Rugăciunea pentru noi înşine şi pentru aproapele nostru reprezintă o faptă bună. 

d) Prin rugăciune îmi arăt dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de ceilalţi oameni. 

e) Ne putem ruga pentru familie, naşi, profesori, colegi, preotul duhovnic. 

 

Afirmații false: 

a) Adevăratul creştin se roagă numai pentru el. 

b) Copiii nu trebuie să se roage pentru părinţii lor. 

c) Ne putem ruga doar la biserică. 

d) Rugăciunea nu are un rol important în viaţa creştinului. 

e) Nu ne putem ruga pentru ceilalți oameni. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Nu uita, rugăciunea ne apropie de Dumnezeu! 
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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 Adevărat-Fals. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. La 

sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 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=phspuzbg321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=phspuzbg321 

 

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

 

1. Antet - https://i.pinimg.com/originals/b2/43/86/b24386ecc221ea689fbbf94bf7fdd30f.jpg, 

accesat la 29.11.2020, ora 21:38; 

2. Imagine 1- https://farm66.static.flickr.com/65535/50550443322_b3f2613a36.jpg, accesat la 

28.11.2020, ora 16:43. 
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