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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a IV-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul I de conținut: Cu Dumnezeu pe calea vieții 

Conținutul învățării: Nevoia de a primi îndrumare în viață 

Timp de lucru: 10 minute  

 

Competenţa specifică vizată: 

1.3.Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite 

contexte de viață familiare. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o discutarea în clasă a unor norme din diferite contexte sociale și a unor porunci. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Citește cu atenție afirmațiile următoare și, pe baza informațiilor primite în cadrul orei de religie, 

completează spațiile respectând regulile rebusului și vei descoperi unul dintre rolurile îngerului 

primit de fiecare dintre noi la Taina Botezului: 

 

1) Mântuitorul l-a îndemnat pe Simon _______ să lase mrejele în apă pentru a pescui. 

2) Plasa de pescuit se mai numește __________. 

3) Sfaturi bune primim de la părinți, profesori, preotul ______ , etc. 

4) Atunci când nu știm ce să facem, apelăm la _________ persoanei potrivite. 

5) Iisus le vorbea oamenilor lângă marea ________. 

6) Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe oameni cum să se roage în _________ de pe 

munte. 

7) Îi putem cere _______ lui Dumnezeu prin rugăciune. 

8) Domnul nostru Iisus Hristos a văzut pe țărmul mării Galileii două ___________ . 

9) Pentru a ți se lumina gândurile trebuie să te ___________. 
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Soluția: 

Petru, mreaja, duhovnic, sfatul, Galileii, predica, ajutorul, corabii, rogi.  

Cuvântul soluție: Protector 

 

Feedback 

Felicitări, ți-ai consolidat cunoștințele despre Nevoia de a primi îndrumare în viață și ai aflat cum și 

de la cine poți obține cele mai bune sfaturi! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul Rebus. Dând click 

pe spațiul lacunar va apărea o întrebare al cărei răspuns trebuie completat pe rândul respectiv. 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=ppb7ms4m321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ppb7ms4m321 

 

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