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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IV-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul II de conținut: Sfințenia, cale spre Dumnezeu 

Conținutul: Învățătura Domnului, vestită de sfinții apostoli și evangheliști 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.1. Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu diferite situații de 

viață. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o exerciții de definire a unor termeni sau expresii: Biblie, sfânt, proroc, apostol,  

evanghelist, poruncă, drept. 

 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă, pe baza informațiilor primite în cadrul 

orei de religie, și vei descoperi mesajul lui Dumnezeu transmis oamenilor prin Sfintele Evanghelii: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Domnul Iisus Hristos a ales doisprezece bărbați pentru a fi alături de El în 

timpul celor trei ani ai Săi de activitate pe pământ, numindu-i _________ 

Soluția: APOSTOLI 

2. Notificare: Apostolul căruia Iisus, în timp ce se afla pe moarte, i-a cerut să aibă grijă de 

Fecioara Maria, mama Sa _________ 

Soluția: IOAN 

3. Notificare: Vameșul pe care Mântuitorul l-a chemat să-I fie apostol _________ 

Soluția: MATEI 

4. Notificare: Considerat conducătorul celor doisprezece Apostoli, acesta I-a mărturisit lui 

Iisus că El era Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu_________ 

Soluția: PETRU 

5. Notificare: Apostolul care L-a vândut pe Domnul pentru 30 de arginți și L-a trădat cu un 

sărut pe obraz, în grădina Ghetsimani _________ 

Soluția: IUDA 

6. Notificare: Cei trei Apostoli foarte apropiați ai lui Iisus, pe care Acesta i-a ales să fie cu El 

în momente speciale, precum Schimbarea Sa la Față _________ 

Soluția: PETRU, IOAN, IACOV 
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7. Notificare: Este numit și necredinciosul deoarece a declarat că nu va crede niciodată în 

Învierea lui Iisus, dacă nu Îl va vedea el însuși și nu va pune mâna lui pe rănile Sale 

_________ 

Soluția: TOMA 

8. Notificare: Apostolul neamului românesc, cel care a venit și în țara noastră (în Dobrogea) 

ca să aducă învățătura creștină  _________ 

Soluția: ANDREI 

9. Notificare: Carte din Noul Testament care vorbește despre viața și învățăturile 

Mântuitorului _________ 

Soluția: EVANGHELIE 

10. Notificare: Apostolul care a scris o Evanghelie și Apocalipsa. El spunea despre sine că este 

ucenicul pe care Iisus l-a iubit_________ 

Soluția: IOAN 

11. Notificare: Cei patru evangheliști ________ 

Soluția: MATEI, MARCU, LUCA, IOAN 

12. Notificare: Mesajul lui Dumnezeu transmis oamenilor prin Sfintele Evanghelii este 

_________ 

Soluția: IUBIRE 

 

Feedback 

Felicitări!  

Nu uita, Domnul Iisus Hristos spunea „Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv. Nu 

judecați și nu veți fi judecați; nu osândiți și nu veți fi osândiți; iertați și veți fi iertați; dați și vi se va 

da” (Luca 6, 36-38) Mergi și fă și tu asemenea! 

 

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=pt1g72nnj21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pt1g72nnj21 

 

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

 

1 Antet: https://doxologia.ro/sites/default/files/articol/2016/06/cei_12_apostoli.jpg   accesat 

19.04.2021, ora 23:25. 
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