
PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE 

ÎNVĂȚARE ONLINE 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Dumnezeu se face cunoscut omului” 

Titlul lecției: Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

Profesor: Boha Claudia 

Competenţe specifice vizate: 

4.1.Aplicarea normelor moralei creștine în situații concrete de viață; 

4.2.Formularea de soluții pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învățăturii 

creștine. 

Activități de învățare recomandate: 

✓ lecturarea unor texte biblice referitoare la credința în Dumnezeu, manifestată de 

persoane din Vechiul Testament; 

✓ exerciții de recunoaştere a unor persoane sau motive ale Vechiului Testament, în 

diferite picturi, opere literar-poetice; 

 

 

DESIGNUL ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Titlul exercițiului: Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu 

Religie ortodoxă, clasa a V-a 

 

Definirea cerinței: 

Completează propozițiile lacunare și amintește-ți despre prezența lui Dumnezeu în viața ta. 

 

Textul cu spații goale: 

Urmașii lui Iosif, stabiliți în ______, s-au înmulțit foarte mult. Dumnezeu i-a purtat de 

grijă lui Moise iar acesta a fost salvat de fiica ___________ și a ajuns să crească la curtea 

acestuia. 

Într-o zi, Dumnezeu,  i-a poruncit să îi elibereze pe evrei din robia Egiptului și să îi 

ducă în ________.  

Deoarece evreii aveau nevoie de ________ pentru a deosebi binele de rău, Moise a urcat 

pe muntele ___________ unde a vorbit cu Dumnezeu şi a primit de la acesta __________. 

Moise este  exemplu de _____________ și de __________ în Dumnezeu.  

 

Soluția: 

Egipt; Faraonului; Țara Făgăduinței; îndrumare; Sinai; Decalogul; ascultare; încredere 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul de tipul ”Text spații goale”  este realizat prin aplicația LearningApps. 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 (Totul e rezolvat corect). 

 

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=p0rt9wv8520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p0rt9wv8520 

 

https://learningapps.org/display?v=p0rt9wv8520

