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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: Alegerea binelui în viaţă 

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 jocuri didactice ilustrative, care să valorifice experiențe  ale  copiilor,  relevante  

din punct de vedere religios (referitoare la manifestarea unor virtuți în viața lor:  

sinceritatea, blândețea, bunătatea, răbdarea etc.) 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Faptele frumoase, făcute cu dragoste şi sinceritate, sunt oglinda sufletului unui bun creştin. 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi de ce este important să 

facem fapte bune:  

 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Fapta _________ aduce omului bucurie şi pace. 

Soluția: BUNĂ 

2. Notificare: Dumnezeu i-a dăruit omului _________ de a alege între bine şi rău.                        

Soluția: LIBERTATEA 

3. Notificare: Datoria omului este să îşi iubească _________. 

Soluția: APROAPELE 

4. Notificare: Mântuitorul ne îndeamnă să  _________ cu bine orice rău. 

Soluția: RĂSPLĂTIM 

5. Notificare: Un om _________ iartă pe cei care i-au greşit. 

Soluția: CREDINCIOS 

6. Notificare: Pomul se cunoaşte după roade şi omul după _________ . (Proverb) 

Soluția: FAPTE 

 

Feedback 

Foarte bine!  

Nu uita, faptele bune sunt bineplăcute lui Dumnezeu. Reţine proverbul! 
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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 Găsește cuvântul. 

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. 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 greșită 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=prwfkr7ha21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=prwfkr7ha21 

 

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

 

1. Antet - https://ziarullumina.ro/thumbs/landscape_big/2020/07/30/painea-cereasca-si-darurile-

inmultite-149831.jpg accesat la 12.10.2020, ora 23:01.  
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