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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a III-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul: Dumnezeu se face cunoscut omului 

Conţinut: Dumnezeu ocrotește și dă putere, pentru a face fapte bune 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

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

viață; 

1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe baza 

valorificării unor experiențe din viața cotidiană. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o exerciții de definirea a unor termeni abordați în cadrul unor teme din perspectivă generală 

și din perspectivă religioasă: cale, adevăr, bunătate, răbdare, respect, putere; 

o lectura unor texte relevante, biblice și din viețile sfinților. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Dumnezeu ocrotește și dă putere pentru a face fapte bune - Religie ortodoxă, clasa a III-a 

 

Definirea cerinței: 

Este important ca sufletele noastre să fie pline de iubire, sinceritate, bunătate şi blândeţe, dar şi de 

dorinţa permanentă de a face fapte bune. Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza 

informațiilor primite de la profesor, ce importanță au faptele bune în viața ta: 

 

Textul cu spații goale: 

Când faci fapte bune te asemeni cu _____________ și atunci El se bucură 

și îți dă_____Său.   

Tatăl nostru __________ ne ocrotește și poartă de _________ întregii 

creații. Ajutorul dat altora este un mod minunat de a-L urma pe______. 

Dumnezeu ne dă puterea de a face fapte_________. Fapta bună este pentru om 

______. Când ajutăm pe cineva, inima noastră simte multă ___________. 

Mântuitorul Iisus Hristos ne-a oferit multe _______ din care reiese bunătatea Sa. 

Să urmăm mereu exemplul Mântuitorului şi al sfinţilor şi să devenim modele 

pentru cei din jurul nostru! 

 

Soluția: 

Dumnezeu, harul, ceresc, grijă, Hristos, bune, cunună, bucurie, pilde 
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Feedback 

Felicitări!  

Nu uita, faptele bune sunt precum o cunună pe fruntea oricărui creştin! 

 

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=pbp1gxqjt21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pbp1gxqjt21 

 

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

 

1. Antet şi Imagine fundal - 

https://doxologia.ro/sites/default/files/articol/2020/10/sfanta_parascheva.jpg, accesat la 

14.10.2020, ora 00:45. 
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