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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a III-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul III de conținut: Viaţa creştinului împreună cu semenii 

Conţinutul învățării: Nevoia de efort pentru a obține rezultate 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte de viață 

familiare. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o analiza  unor  situații  privind  respectarea  anumitor  reguli  de  comportament moral-creștin  

în  diferite  contexte  date  (jocuri  de  rol,  povestiri,  analiza  unor imagini, filme, desene 

animate) 

 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Descoperă cuvintele care lipsesc din următoarele texte referitoare la importanţa efortului în viaţa 

omului, pe baza informațiilor primite în cadrul orei de religie, și vei înțelege că nu pot fi obţinute 

rezultate valoroase fără muncă: 

 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Roadele învățăturii pot fi observate imediat prin rezultatele de la__________. 

Soluția: școală 

2. Notificare: Munca îl sfințește pe__________. 

Soluția: om 

3. Notificare: Prin muncă, __________devine valoros. 

Soluția: timpul 

4. ___________nu îl lasă pe om să muncească. 

Soluția: Lenea 

1. Notificare: Pentru a obţine rezultate valoroase este nevoie de _________. 

Soluția: efort 

  

Feedback 

Ai răspuns corect şi ai dovedit că ştii cât de important este să fii conştiincios şi disciplinat pentru a 

obţinute rezultate. Nu uita următorul sfat: Cea mai scumpă comoară pentru om este munca! 

(Pilde 12,27) 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
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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 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=pwf8efbok21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pwf8efbok21 

 

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

 

1. Antet – https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-

articol/public/articol/2020/04/rugaciune_si_pocainta.jpg?itok=EXOKLa9f, accesat la 

03.11.2020, ora 00:43. 
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