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: De la regele David la Împăratul Hristos
Timp de lucru: 10 minute
Profesor: Boha Claudia
Competenţe specifice vizate:
3.1.Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase. creștine.
Activități de învățare recomandate:
✓ participarea la discuții pe diferite teme: credința în Dumnezeu, proroci şi prorocii;
✓ exerciții de recunoaştere a unor persoane ale Vechiului Testament
DESIGNUL ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE
Titlul exercițiului: De la regele David la Împăratul Hristos
Religie ortodoxă, clasa a V-a
Definirea cerinței:
„Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune
și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.”(Matei 5, 16). Alege răspunsul corect pentru
fiecare dintre afirmațiile următoareși vei înțelege importanța contribuției profeților la
pregătirea omenirii în vederea venirii Domnului nostru Iisus Hristos:
Confirmarea noțiunilor
Noțiune: Regele David este autorul________
Răspuns: Psalmilor
Noțiune: Fiul regelui David s-a numit_________
Răspuns: Solomon
Noțiune: Omenirea a fost pregătită pentru venirea Domnului Iisus Hristos de
către__________
Răspuns: profeți
Noțiune: Strămoșul Mântuitorului este______
Răspuns: David
Feedback: Felicitări, ai răspuns corect!
Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online:
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip ”Quiz cu
alegere multiplă”. Exercițiul prezintă întrebări cu mai multe variante de răspuns, numai unul
este corect. Dacă răspunsul este corect, după validarea bifei, varianta corectă se înverzește. 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=pvgvqk00n20
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pvgvqk00n20
Webografie/Sitografie: evidențierea site-ului folosit în construirea propriului demers didactic
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