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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: Sfinții români și creștinismul pe teritoriul țării noastre 

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, pe baza informațiilor primite în cadrul orei de religie, și vei 

descoperi cum mai este numit Sfântul Andrei, Apostolul care a adus creștinismul pe teritoriul patriei 

noastre: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Învățătura creștină românească este învățătura transmisă de apostolii_________ 

Soluția: MÂNTUITORULUI 

2. Notificare: Cinstește-ți înaintașii, căci datorită lor ai o țară, o limbă, o _________ 

Soluția: RELIGIE 

3. Notificare: Sfântul Apostol Andrei este numit Apostolul_________ 

Soluția: ROMÂNILOR 

4. Notificare: Moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul au fost cumpărate de către boierul 

Barbu _________ 

Soluția: CRAIOVESCU 

5. Notificare: Mare cărturar, Sfântul Antim Ivireanul a fost adus în Țara Românească de 

Sfântul Voievod Constantin _________ 

Soluția: BRÂNCOVEANU 

6. Notificare: Moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia se află la Mănăstirea Curtea de _________ 

Soluția: ARGEȘ 

7. Notificare: Din dragoste pentru Hristos, unii creștini s-au călugărit, viețuind în liniște, post 

și _________ 

Soluția: RUGĂCIUNE 
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8. Notificare: Pe teritoriul țării noastre, este considerată prima biserică Peștera 

Sfântului_________ 

Soluția: ANDREI 

9. Notificare: Mulți voievozi ai Țărilor Române au ctitorit lăcașuri sfinte, mărturie a dragostei 

lor pentru _________ 

Soluția: DUMNEZEU 

 

Feedback 

Foarte bine!  

Nu uita, creștinismul s-a răspândit și a rezistat în țara noastră datorită credinței puternice a 

oamenilor dar și a conducătorilor, credință dusă până la jertfă: „Iată, toate avuțiile și orice am avut, 

am pierdut! Să nu ne pierdem încai sufletele... Stați tare și bărbătește, dragii mei! să nu băgați 

seamă de moarte. Priviți la Hristos, Mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi și cu ce moarte de 

ocară a murit. Credeți tare întru aceasta și nu vă mișcați, nici vă clătiți din credința voastră pentru 

viața și lumea aceasta...”. (Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu) 

 

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=p85x9oxsc21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p85x9oxsc21 

 

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

 

1 Antet: Imaginea 1 – https://www.atitudini.com/wp-content/uploads/2016/08/Icoana-Sfintilor-

Brancoveni-RGB.jpg, accesat la 20.04.2021, ora 00:30. 
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