
 Prima oră de religie a 
micului creştin 

 

1.1;  
1.2; 
1.3; 

 

 Convorbire introductivă de familiarizare a 
elevilor cu disciplina religie; 
 Enumerarea modalităţilor de manifestare a 
credinţei în Dumnezeu,  în familie; 
 Recitarea unor rugăciuni şi poezii învăţate 
în familie; 
 Dialog despre regulile de comportament 
creştin în clasă şi în familie; 
 Exerciţii de dialog privind comportamentul 
unui bun creştin. 
 

 conversaţia, explicaţia; 
 texte-suport (selectate de profesor); 
 activitate ontală, activitate  fr
individuală; 
 1 oră. 

 observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului 
elevilor 

 

 
 
 
CLASA PREGĂTITOARE       Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire 
                                              1. Domeniul: Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului     
                                                  Unitatea tematică: Dumnezeu ne-a creat din iubire                                  
                                              Numărul de ore alocat: 10+1                                                                                    
                                                        Perioada: …………………………
  

D
O

M
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UNITĂŢI TEMATICE OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - 

OBSERVAŢI
I 

0 1 2 3 4 5 6 
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 Omul este cea mai 
importanta fiinţă de pe 

pământ (omul, fiinţă 
creată de către 

Dumnezeu; omul şi 
celelalte fiinţe de pe 
pământ; rugăciuni de 

mulţumire către 
Dumnezeu etc.) 

1.1;  
3.1 

 Observarea şi descrierea unor imagini ce 
sugerează „Chipul lui Dumnezeu în om” 
(raţiune, voinţă, sentiment); 
 Exerciţii de recunoaştere (colorare) a 
desenelor ce sugerează „chipul lui 
Dumnezeu în om”; 
 Exerciţii de identificare a atributelor lui 
Dumnezeu ce reies din calitatea Sa de 
Creator al lumii (Atotputernicia, 
Înţelepciunea, Dragostea etc.); 
 Observarea şi descrierea  darurilor şi 
calităţilor pe care le-a dat Dumnezeu 
oamenilor; 
 Dialog pentru antrenarea elevilor în 
folosirea termenilor nou învăţaţi; 
 Dialog despre modalitatea de manifestare 
a iubirii lui Dumnezeu  faţă de creaţia Sa. 
 
 

 descrierea, explicaţia, observarea 
dirijată, conversaţia, lectura; 
 planşe didactice; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 2 ore. 

 observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului 
elevilor 

 

 



Sunt copilul lui 
Dumnezeu şi al 

părinţilor mei (raportarea 
copiilor la Dumnezeu; 
raportarea copiilor la 

proprii părinţi; ascultarea 
faţă de Dumnezeu şi faţă 

de părinţi etc.) 
 

1.2;  
1.3; 
2.1 

 Enumerarea modalităţilor de manifestare 
a comportamentului micului creştin faţă de 
Dumnezeu, faţă de părinţi, fraţi, ceilalţi 
oameni; 
 Exerciţii de manifestare a ascultării faţă 
de Dumnezeu şi faţă de părinţi; 
 Dialog despre modalitatea de manifestare 
a iubirii părinţilor faţă de copii şi a copiilor 
faţă de părinţi; 
 Dialog despre modalitatea de manifestare 
a iubirii lui Dumnezeu faţă de familie; 
 Exerciţii de construire a unor enunţuri 
simple cu noii termeni religioşi învăţaţi; 
 Reprezentarea într-o compoziţie plastică 
a unui desen „Eu şi familia mea”. 

 descrierea, explicaţia, observarea 
dirijată, conversaţia, lectura; 
 text-suport ; 
 planşe didactice; 
 activitate frontală şi individuală;  
 2 ore. 

 observarea sistematică 
 temă de lucru în clasă: 
„Realizaţi un desen: Eu şi 
familia mea.” 
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Ce înseamnă să fiu 
creştin 

(Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu venit între 

oameni; cum devin 
creştin; semnul Sfintei 

Cruci etc.) 

1.1; 
3.2 

 Exerciţii de identificare a momentului 
când devenim creştini (botez), a locului 
(biserica); 
 Exerciţii de executare corectă a semnului 
Sfintei Cruci; 
 Exerciţii de recitare expresivă a cuvintelor 
ce însoţesc semnul Sfintei Cruci; 
 Enumerarea modalităţilor de cinstire a 
Sfintei Cruci; 
 Desenarea corectă a Sfintei Cruci; 
 Amenajarea locului de rugăciune; 
 Exerciţii de pronunţare corectă a 
cuvintelor ce însoţesc semnul Sfintei Cruci; 
 Dialog pentru antrenarea elevilor în 
 Folosirea termenilor nou învăţaţi; 
 Observarea şi descrierea unor imagini ce 
conţin Sfânta Cruce; 
 Exerciţii de construire a unor enunţuri 
simple folosind termenul cruce, creştin, 
botez, rugăciune etc. 

 explicaţia, jocul  didactic, descrierea,  
lectura; 
 texte-suport (poezii despre Sfânta 
Cruce, lecturi religios-morale); 
 planşă sau ilustraţii cu modalităţi de 
cinstire a  Sfintei Cruci, cu modalităţi de 
evidenţiere a însuşirilor creştine; 
 activitate frontală, individuală; 
 2 ore. 

 observarea sistematică 
 probă practică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Cum mă comport ca un 
creştin 

(reguli de comportament 
creştin; modele de 

comportament creştin, în 
diferite contexte; exemple 
concrete de fapte bune; 
efectele faptelor bune 

etc.) 

1.1; 
1.2; 
1.3; 
2.1 

 Exerciţii de dialog pe tema: „Cum mă 
comport ca un creştin în familie, şcoală, 
societate”; 
 Exerciţii de caracterizare  a unui bun 
creştin; 
 Organizarea jocurilor de rol; 
 Exemplificarea  modalităţilor de răsplătire 
a faptelor bune de către Dumnezeu şi de 
către oameni; 
 Observarea şi descrierea imaginilor  care 
sugerează: „Cum ar vrea Domnul Iisus 
Hristos să mă comport (Ex. Minunea 
înmulţirii  celor cinci pâini şi doi peşti);” 
 Exerciţii de alcătuire a unor propoziţii  cu 
termeni ce indică comportament creştin 
(credinţă, iubire, adevăr, ascultare, 
recunoştinţă, mulţumire etc.); 
 Descoperirea, prin exemple concrete, a 
faptului că iubirea faţă de Dumnezeu se 
manifestă prin iubirea faţă de  aproapele. 

 explicaţia, descrierea, jocul didactic, 
observarea dirijată; 
 texte-suport; 
 planşe sau ilustraţii cu exemple de 
comportament creştin; 
 activitate frontală, activitate  individuală; 
 1 oră. 

 

 observare sistematică 
 probă orală 
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 O zi din viaţa mea de 

creştin 
(principalele aspecte ale 
vieţii religioase într-o zi 
obişnuită, duminica şi  
într-o zi de sărbătoare; 
exemple concrete etc.) 

1.1; 
1.3; 
2.1 

 Observarea şi descrierea unor imagini 
care sugerează comportamentul unui 
creştin într-o zi de  sărbătoare (duminica); 
 Dialog pe tema regulilor de 
comportament  într-o zi de sărbătoare 
(duminica), în timpul săptămânii; 
 Repovestirea unor lecturi morale pe baza 
audierii / citirii acestora cu ajutorul 
imaginilor; 
 Exerciţii de dialog şi interpretare a unor 
întâmplări  cu conţinut moralizator; 
 Exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu 
termeni nou învăţaţi, pe baza unor imagini 
reprezentative; 
 Iniţierea şi continuarea unui dialog  pe 
baza imaginilor ce reprezintă  modalităţi de 
manifestare a creştinului într-o zi obişnuită, 
într-o zi de duminică şi într-o zi de 
sărbătoare – exemplificarea unor momente 
concrete din viaţa personală. 

 
 

 explicaţia, povestirea, descrierea , jocul 
didactic; 
 texte-suport; 
 planşe sau ilustraţii cu exemple de 
activităţi creştine  în zi de sărbătoare;  
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 

 observare sistematică 
 probă orală 

 

 



Cum vorbesc cu cei din 
jur 

(rolul comunicării în viaţa 
omului; reguli simple de 

comunicare etc.) 

1.3; 
2.2 

 
 
 
 

 Dialog despre regulile de comportament 
creştin în societate; 
 Observarea şi descrierea  unor imagini ce 
sugerează modalităţi de comportare  a 
copiilor; 
 Dialog pe tema comportamentului 
bun/rău al copiilor (clasificarea faptelor 
după criteriul bine/ rău); 
 Exerciţii de construire a unor enunţuri 
simple folosind termeni ce indică politeţea, 
respectul, iubirea semenilor (fapte bune, 
prieten, cuvinte frumoase, ascultător, 
rugăminte etc.); 
 Exerciţii de dialog  pe baza unor situaţii 
reale sau imaginare de comportament 
plăcut lui Dumnezeu; 
 Formularea unor învăţături morale pentru 
propriul comportament. 

 

 explicaţia, jocul  didactic, descrierea; 
 texte-suport;  
 planşă sau ilustraţii cu modalităţi de 
respectare a semenilor, reguli de 
comportament în biserică, în familie, la 
şcoală, în societate; 
 activitate frontală, individuală, pe grupe; 
 1 oră. 

 

 probă orală 
 observare sistematică 
 

 

Ce simt faţă de ceilalţi  
(iubirea aproapelui; forme 

de manifestare a 
sentimentelor; exemple 

biblice, din vieţile sfinţilor 
şi din viaţa de zi cu zi, 

relevante etc.) 

 
1.1; 
1.2; 
2.1; 
3.1 

 Observarea şi descrierea unor imagini 
care sugerează anumite atitudini: ruşine, 
tristeţe, mirare, iubire, furie, frică care 
intervin după săvârşirea faptelor bune/rele; 
 Joc de numire a acestor atitudini prin 
exemplificare cu situaţii concrete; 
 Exerciţii de autoevaluare a 
comportamentului prin raportare la exemple 
din viaţa personală; 
 Dialog pentru antrenarea elevilor în 
folosirea termenilor  discutaţi. 

 

 explicaţia, jocul didactic, descrierea; 
 texte-suport; 
 planşe  sau  ilustraţii cu exemple de 
atitudini manifestate faţă de semeni; 
 activitate frontală, individuală; 
 1 oră. 

 

 observare sistematică 
 probă orală 
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Lecţie de consolidare a cunoştinţelor* 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
CLASA PREGĂTITOARE        Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire 
                                              2. Domeniul: Dumnezeu se face cunoscut oamenilor 
                                                  Unitatea tematică: Dumnezeu este întotdeauna cu noi 
                                               Număr de ore alocat: 6+1 
                                                                                                                Perioada: ……………………………… 

 

D
O

M
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UNITĂŢI TEMATICE OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 
EVALUARE 

- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
Iisus Hristos iubeşte copiii 

(cine este Domnul Iisus 
Hristos; Mântuitorul 

binecuvântează copiii etc.) 

1.1; 
3.1 

 Observarea şi descrierea  imaginilor,  cu 
conţinut religios ce surprind iubirea 
Domnului Iisus Hristos faţă de copii  şi 
iubirea copiilor faţă de Iisus Hristos; 
 Exerciţii de recunoaştere a Domnului 
Iisus Hristos în icoană; 
 Exerciţii de autoevaluare; 
 Prezentarea succintă a unor fapte 
întâmplate  unor copiii (lectură), de unde 
reiese - iubirea Domnului Iisus  faţă de 
copiii. 

 povestirea, explicaţia, conversaţia, 
lectura, descrierea, observaţia dirijată; 
 texte-suport (selectate din Biblie, 
materiale didactice auxiliare etc.); 
 planşe cu imagini: „Lăsaţi copiii să vină 
la Mine” etc.; 
 fişe de lucru; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 
 

 observarea sistematică 
 probă orală 

 

 

Maica Domnului este 
ocrotitoarea copiilor (cine 
este Maica Domnului; Maica 

Domnului L-a ocrotit pe 
Pruncul Iisus; icoana Maicii 
Domnului cu Pruncul etc.) 

1.1; 
3.1 

 Prezentarea icoanei Sfinţilor Ioachim şi 
Ana şi a Maicii Domnului cu Pruncul 
Iisus Hristos; 
 Povestirea unor fapte din viaţa sfinţilor 
Ioachim şi Ana şi a Sfintei Fecioare Maria; 
 Exerciţii de identificare a calităţilor Maicii 
Domnului (curăţia sufletească, ascultarea 
faţă de Dumnezeu, ascultarea faţă de 
părinţi, evlavia, hărnicia, răbdarea etc.); 
 Povestirea unor fapte bune, proprii sau 
ale altora, asemănătoare cu cele ale  
Maicii Domnului; 
 Dialog despre regulile de ascultare în 
familie şi în şcoală. 

 

 povestirea, explicaţia, conversaţia,  
descrierea, observaţia dirijată; 
 icoane: Sfinţi Ioachim şi Ana, Maica 
Domnului; 
 planşa cu modalităţi ale copiilor de 
cinstire a Maicii Domnului; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 2 ore. 

 

 observare sistematică 
 probă orală 
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Sfinţii sunt prietenii lui 
Dumnezeu şi ai copiilor 
(sfinţii sunt oameni care 
L-au iubit pe Dumnezeu; 
exemple de minuni ale 

1.1; 
3.1 

 Observarea şi descrierea icoanei Sfântul 
Stelian; 
 Prezentarea selectivă a unor aspecte din 
viaţa sa; 
 Conversaţie în grup pe tema: Sfântul 

 povestirea, conversaţia, explicaţia, 
lectura; 
 texte-suport (selectate din Vieţile 
Sfinţilor, materiale didactice auxiliare ); 
 activitate frontală şi activitate 

 observarea sistematică 
 probă orală 

 



 sfinţilor etc.) Stelian şi copiii. 
 Relatarea, pe baza imaginilor, a unor 
aspecte din viaţa Sfântului Bonifatie 
Milostivul; 
 Povestirea selectivă a unor aspecte din 
viaţa Sfântului Gherasim; 
 Exerciţii de recunoaştere în faptele 
sfinţilor a modelelor de comportament 
creştin; 
 Prezentarea condiţiilor în care sfinţii sunt 
prietenii şi ocrotitorii noştri. 
 

individuală; 
 1 oră. 

 

Îngerii sunt păzitorii 
copiilor 

(cine sunt îngerii; prezenţa 
îngerului păzitor în viaţa 

creştinului etc.) 

1.1; 
3.1 

 Observarea şi descrierea  unor imagini  ce 
reprezintă creaţia nevăzută şi creaţia văzută  
a lui Dumnezeu; 
 Dialoguri pe tema existenţei lui 
Dumnezeu şi a modurilor în care acesta  
Se manifestă în lume; 
 Observarea şi comentarea unor imagini  
despre crearea lumii nevăzute;  
 Exerciţii de identificare a rolului îngerilor 
în viaţa copiilor; 
 Exerciţii de memorare a rugăciunii Înger, 
îngeraşul meu; 
 Colorarea imaginii cu îngeraş. 

 

 descrierea, observaţia dirijată, 
explicaţia, lectura; 
 planşă cu sfinţii îngeri; 
 fişă de lucru; 
 texte-suport (selectate din materiale 
didactice auxiliare; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 

 observare sistematică 
 probă practică 

 

Dumnezeu ne-a dăruit o 
lume frumoasă (frumuseţea 
creaţiei; natura şi oamenii; 

ocrotirea naturii de către om 
etc.) 

1.1; 
1.3 

 Observarea şi contemplarea lumii 
înconjurătoare: frumuseţea, perfecţiunea, 
măreţia acesteia; 
 Joc de numire a creaţiilor lui Dumnezeu;  
 Observarea şi gruparea unor imagini ce 
reprezintă creaţii ale lui Dumnezeu; 
 Enumerarea modalităţilor de îngrijire 
practică a creaţiei lui Dumnezeu (plantarea 
de flori, îngrijirea vieţuitoarelor, etc.) 

 
 

 povestirea, explicaţia, descrierea, joc 
didactic, conversaţia; 
 texte-suport (selectate din Biblie, 
materiale didactice auxiliare etc.); 
 planşe cu imaginile creaţiei lui 
Dumnezeu; 
 fişe de lucru; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 
 

 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 probă practică 
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 Lecţie de consolidare a cunoştinţelor* 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
CLASA PREGĂTITOARE        Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire 
                                              3. Domeniul: Marile sărbători creştine 
                                               Unitatea tematică: Sfântul Nicolae                                               
                                               Număr de ore alocat: 1 
                                                                                                                Perioada: ………………………………             
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UNITĂŢI TEMATICE OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 
EVALUARE 

- INSTRUMENTE - 
OBSERVAŢI

I 

0 1 2 3 4 5 6 
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Sfântul Nicolae 3.1; 
3.2 

 Observarea şi descrierea unor imagini din 
viaţa Sfântului Nicolae; 
 Prezentarea aspectelor semnificative din 
viaţa  Sfântului Nicolae, evidenţiindu-se  
faptele de milostenie şi minunile săvârşite 
de acesta; 
 Enumerarea însuşirilor morale ale 
Sfântului Nicolae, care trebuie dobândite şi 
de cei ce-l iubesc; 
 Memorarea unei poezii despre Sfântul Nicolae; 
 Prezentarea unor situaţii din viaţă în care 
au făcut sau au văzut făcându-se fapte de 
milostenie; 
 Audierea colindului de Sfântul Nicolae; 
 Exerciţii de autoevaluare. 

 povestirea, descrierea, explicaţia, proble-
matizarea; 
 texte-suport (selectate din Viaţa Sfântului 
Nicolae, Proloage, materiale didactice 
auxiliare, poezii, cântări etc.); 
 icoana Sfântul Nicolae, ilustraţii cu fapte 
de milostenie ale Sfântului Nicolae; 
 activitate frontală şi activitate individuală 
 1 oră. 
 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 autoevaluarea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
CLASA PREGĂTITOARE        Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire 
                                              3. Domeniul: Marile sărbători creştine 
                                               Unitatea tematică: Naşterea Domnului, darul lui Dumnezeu pentru oameni                                               

                                               Număr de ore alocat: 2                                                                                        
             Perioada: ………………………………    
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UNITĂŢI TEMATICE OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 
EVALUARE 

- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
Naşterea Pruncului Iisus, 
bucuria copiilor (Naşterea 

Domnului în Betleem; 
bucuria darurilor primite de la 

Moş Crăciun etc.)  

3.1; 
3.2 

 Audierea unor povestiri despre Naşterea 
Domnului; 
 Povestirea unor texte religioase audiate; 
 Observarea şi descrierea unor imagini 
referitoare la Naşterea Domnului; 
 Exerciţii de ordonare a unor ilustraţii, în 
funcţie de succesiunea evenimentelor;  
 Exerciţii de memorare a unor poezii 
despre Crăciun; 
 Participarea la slujbele Sfintei Biserici cu 
ocazia marii sărbători a Naşterii 
Domnului. 
 Prezentarea şi explicarea icoanei 
Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos; 
 Audiţii / vizionări referitoare la 
sărbătoarea Naşterii Domnului; 
 Reproducerea, prin povestire orală,  cu 
ajutorul imaginilor, a unor evenimente 
biblice referitoare la Naşterea Domnului. 

 

 povestirea, lectura, explicaţia, 
observarea dirijată, conversaţia, jocul de 
rol; 
 texte-suport (selectate din Biblie, 
manual, materiale didactice auxiliare, 
literatură sau create de profesor); 
 ilustraţii cu evenimentele Naşterii 
Domnului, icoana Naşterea Domnului; 
 activitate frontală, individuală şi pe 
grupe; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 probă practică 
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Cum sărbătoresc 
Crăciunul (împodobirea 

bradului; colindul; 
 participarea la Sfânta 

Liturghie etc.) 

  Descrierea modului  de pregătire  a 
creştinilor pentru sărbătoarea Naşterii 
Domnului; 
 Oferirea de daruri copiilor săraci; 
 Participarea la slujbele bisericii cu 
ocazia sărbătorii Naşterii Domnului; 
 Cântarea colindelor învăţate. 

 

 conversaţia, demonstraţia,  descrierea, 
exerciţiul; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 
 

 observarea sistematică 
 probă practică 
 autoevaluarea  

 

 
 
 

 
 
 

 



CLASA PREGĂTITOARE        Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire 
                                              3. Domeniul: Marile sărbători creştine 
                                                  Unitatea tematică:  Învierea Domnului, împlinirea darului lui Dumnezeu                                            
                                               Număr de ore alocat: 2                                                                                                  
                                                                                                                                                        Perioada: ………………………………              
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UNITĂŢI TEMATICE OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 
EVALUARE 

- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
Bucuria copiilor la Florii şi 

la Paşti 
(bucuria copiilor la intrarea 

Domnului în Ierusalim; 
sfinţirea ramurilor de salcie; 

bucuria copiilor la slujba 
Învierii etc.) 

3.1; 
3.2 

 Reproducerea, prin povestire orală, a 
unor evenimente biblice (Intrarea 
Domnului în Ierusalim);  
 Explicarea semnificaţiei sfinţirii ramurilor 
de salcie; 
 Exerciţii de „citire” corectă a icoanei  
Învierii Domnului; 
 Exerciţii de exprimare orală, în propoziţii 
logice, legate prin înţeles, a conţinutului 
unor imagini; 
 Audierea şi explicarea Troparului Învierii 
Domnului; 
 

 conversaţia, povestirea, observaţia 
dirijată, exerciţiul; 
 text-suport (din Biblia pentru copii); 
 planşe; 
 fişe de lucru; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 autoevaluarea 
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Cum sărbătoresc Paştile? 
(participarea la Sfânta 
Liturghie; salutul din 

perioada Pascală; ciocnirea 
ouălor roşii etc.) 

 
 
 
 
 

3.1; 
3.2 

 Audierea unei lecturi despre Învierea 
Domnului; 
 Exerciţii de „citire” a unor planşe cu 
icoane / imagini despre Învierea Domnului 
(slujba învierii, masa de Paşti ); 
 Descrierea modului de pregătire a 
creştinilor  pentru  Sfintele Paşti; 
 Dialog pentru antrenarea elevilor  în 
folosirea termenilor  nou învăţaţi;  
 Exerciţii de alcătuire a unor propoziţii  cu 
termenii nou învăţaţi, pe baza unor imagini  
reprezentative. 

 

 conversaţia, descrierea, observaţia 
dirijată, exerciţiul; 
 text-suport (materiale didactice 
auxiliare); 
 fişe de lucru; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



CLASA PREGĂTITOARE        Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire 
                                              4. Domeniul: Viaţa creştinului împreună cu semenii 
                                                  Unitatea tematică:  Dumnezeu ne învaţă să ne ajutăm unii pe alţii                                       
                                               Număr de ore alocat: 6                                                                                                 
                                                                                                                                                        Perioada: ………………………………    
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UNITĂŢI TEMATICE OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 
EVALUARE 

- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
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Sunt creştin şi la şcoală 
(şcoala, locul unde învăţ; 

relaţia cu adulţii şi cu copiii la 
şcoală; atitudinea faţă de 

mediul şcolar etc.) 

1.3; 
2.1 

 Formarea deprinderilor de exprimare 
politicoasă faţă de învăţătoare, colegi; 
 Dialog despre manifestarea iubirii  
faţă de colegi (atitudine de prietenie, 
respect faţă de colegi); 
 Exerciţii de identificare în imagini a 
comportamentului creştin la şcoală  
(învăţăm, ne jucăm, ne rugăm unii 
pentru alţii); 
 Exerciţii de identificare în povestirile 
morale a faptelor bune săvârşite la 
şcoală; 
 Descoperirea unor posibilităţi de 
evitare a faptelor rele şi de săvârşire a 
faptelor bune în clasa de elevi; 
 Observarea şi descrierea unor imagini 
care arată iubirea prin dăruirea de 
cadouri copiilor săraci şi neajutoraţi 
(vizite organizate de şcoală la aceşti 
copii – exemple concrete);  
 Exerciţii de construire a unor enunţuri  
simple cu termeni învăţaţi: mulţumesc, 
darnic, vă rog, iubire, vizită etc. 

 explicaţia, conversaţia, exerciţiul 
observaţia dirijată; 
 texte–suport (rugăciuni, poezii, 
povestiri morale, materiale didactice 
auxiliare); 
 planşe cu imagini sugestive; 
 fişă de lucru; 
 activitate frontală, activitate individuală 
şi pe grupe; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 

 

 

 



Creştinii din biserica mea 
(descrierea bisericii la care 

merg; rolul şi locul preotului şi 
al credincioşilor în biserică; 

activităţi comune cu membrii 
parohiei etc.) 

1,1; 
1.3; 
2.1 

 Exerciţii de recunoaştere a unei 
biserici  într-o serie de imagini date; 
 Exerciţii de identificare a momentelor 
din viaţa noastră  când mergem la 
biserică;  
 Observarea şi descrierea imaginilor 
care sugerează modalităţi de îngrijire a 
Bisericii; 
 Prezentarea şi descrierea imaginii  
creştinilor din Biserică  care se roagă 
unii pentru alţii (iubire); 
 Participarea la slujbele bisericii. 

     
 

 conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
observaţia dirijată, descrierea; 
 planşe cu imagini despre 
comportamentul creştinilor în biserică; 
 ă, activitate activitate frontal
individuală; 
 1 oră. 

 

 observaţia sistematică 
 probă orală 
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Preotul în viaţa mea 
(cine este preotul; prezenţa 
preotului în viaţa copilului 

etc.) 

1.1; 
1.3; 
2.1 

 Exerciţii de identificare  a momentelor 
când preotul este prezent în viaţa 
familiei noastre, a mea (descrierea 
imaginilor); 
 Prezentarea importanţei binecuvântării  
pe care preotul o dă oamenilor;  
 Exerciţii de identificare a învăţăturilor 
pe care preotul le dă privind respectarea 
poruncilor lui Dumnezeu (ascultare, 
cuminţenie, bunătate, dărnicie, jertfă de 
mulţumire  din roadele pământului 
pentru sfinţirea şi binecuvântarea 
noastră, iubire etc.) - descrierea 
imaginii; 
 Exerciţii de construire a unor enunţuri  
simple cu noii termeni religioşi învăţaţi 
(Preot, binecuvântare, slujbe). 

 

 conversaţia, explicaţia, lectura, 
exerciţiul, observaţia dirijată; 
 texte-suport; 
 fişă de lucru; 
 planşe cu imagini despre activităţile 
preotului; 
 activitate frontală, individuală şi pe 
grupe; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 probă scrisă  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Familia mea 
(ce este o familie; relaţiile 

dintre membrii familiei; 
activităţi religioase în familie 

etc.) 

1.3; 
2.1 

 Exerciţii de dialog despre importanţa 
familiei în viaţa noastră, a relaţiilor dintre 
membrii familiei, activităţi religioase în 
familie (reguli de comportament în 
familie, ocrotirea copiilor de către 
părinţi); 
 Exerciţii de „citire” a unor planşe cu 
icoane / imagini biblice sugestive; 
 Iniţierea săvârşirii faptelor bune în 
familie; 
 Prezentarea succintă a unor fapte 
bune proprii sau ale altora  săvârşite în 
familie; 
 Descoperirea unor posibilităţi de 
evitare a faptelor rele şi de săvârşire  a 
faptelor bune, în familie; 
 Exerciţii de identificare, în povestirile 
morale audiate, a faptelor bune 
săvârşite în familie; 
 Prezentarea unor familii ale sfinţilor – 
modele pentru noi: familia Sfintei 
Parescheva, familia Sfântului Xenofont, 
familia Sfântului Vasile cel Mare 
(exerciţii de recunoaştere a faptelor 
sfinţilor, modele de comportament 
creştin); 
 Dialog pentru antrenarea elevilor în 
folosirea termenilor nou învăţaţi; 
 Enumerarea modalităţilor de 
manifestare a credinţei în Dumnezeu, în 
familie; 
 Observarea şi comentarea unor 
imagini despre posibile activităţi 
desfăşurate în familie; 
 Formarea nderilor de  depri
comportament creştin în familie.  

 

 explicaţia, conversaţia, exerciţiul, 
lectura, povestirea; 
 texte–suport (rugăciuni, poezii, 
povestiri morale, manual, materiale 
didactice auxiliare); 
 planşe cu icoane / imagini biblice 
sugestive; 
 planşă sau ilustraţii cu modalităţi de 
cinstire a lui Dumnezeu; 
 fişă de lucru; 
 activitate frontală, activitate individuală 
şi pe grupe; 
 1 oră. 

 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 temă pentru acasă 
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Primii mei prieteni 
(copilăria şi prietenia; colegi şi 
prieteni; alegerea prietenilor; 

modele de prietenie etc.) 

1.2; 
2.2 

 Exerciţii de dialog despre prietenie; 
 Exerciţii de recunoaştere a unor fapte  
petrecute între prieteni; 
 Exerciţii de dialog despre modalităţile  
prin care copiii pot deveni prietenii lui 
Dumnezeu;  
 Identificarea calităţilor prietenilor mei 
(credincios, generos, de încredere, 
blând, sincer, cinstit, modest, învaţă 
bine etc.);  
 Prezentarea prietenilor lui Iisus 
Hristos  (apostolii);  

 explicaţia, conversaţia, exerciţiul; 
 texte–suport (povestiri morale, 
materiale didactice auxiliare); 
 planşe cu imagini biblice sugestive; 
 fişă de lucru; 
 ă, activitate activitate frontal
individuală şi pe grupe; 
 1 oră. 

 

 observarea sistematică 
 probă orală 

 

 

 



 

 Observarea şi descrierea imaginii, cu 
conţinut religios „Vindecarea 
slăbănogului din Capernaum”; 
 Prezentarea proverbului „Prietenul la 
nevoie se cunoaşte”. 

 
 

 

Oamenii din lumea întreagă 
(diversitatea oamenilor în 

lume; activităţi de ajutorare a 
semenilor etc.) 

1.2; 
2.2 

 Atitudine adecvată  faţă de toţi copiii  
din întreaga lume: prietenie, iubire; 
 Observarea şi descrierea unor imagini  
care sugerează caracteristicile specifice 
copiilor şi ţărilor din care provin; 
 Enumerarea modalităţilor de 
manifestare  a credinţei în Dumnezeu  a 
fiecărui copil din ţările prezentate în 
imagini; 
 Prezentarea aspectelor semnificative 
ale credinţei fiecărui copil din ţara 
provenită;  
 Dialog pentru antrenarea elevilor în 
folosirea termenilor nou învăţaţ; 
 Exerciţii de dialog  despre modalităţile 
prin care copiii pot deveni prietenii lui 
Dumnezeu;  
 Descoperirea faptului că iubirea faţă 
de Dumnezeu se manifestă prin iubirea  
faţă de aproapele. 

 

 conversaţia, explicaţia, observaţia 
dirijată, descrierea; 
 planşe cu imagini despre 
comportamentul copiilor, de diferite 
naţionalităţi, între ei; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 
 
 

 observaţia sistematică 
 probă orală 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 


	Prima oră de religie a micului creştin
	1.1; 
	1.2;
	1.3;
	 Convorbire introductivă de familiarizare a elevilor cu disciplina religie;
	 Enumerarea modalităţilor de manifestare a credinţei în Dumnezeu,  în familie;
	 Recitarea unor rugăciuni şi poezii învăţate în familie;
	 Dialog despre regulile de comportament creştin în clasă şi în familie;
	 Exerciţii de dialog privind comportamentul unui bun creştin.
	 conversaţia, explicaţia;
	 texte-suport (selectate de profesor);
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	( observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor
	CLASA PREGĂTITOARE       Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire
	                                              1. Domeniul: Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului    
	                                                  Unitatea tematică: Dumnezeu ne-a creat din iubire                                 
	                                              Numărul de ore alocat: 10+1                                                                                   
	                                                        Perioada: ………………………… 
	DOMENIU
	UNITĂŢI TEMATICE
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
	Omul este cea mai importanta fiinţă de pe pământ (omul, fiinţă creată de către Dumnezeu; omul şi celelalte fiinţe de pe pământ; rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu etc.)
	1.1; 
	3.1
	 Observarea şi descrierea unor imagini ce sugerează „Chipul lui Dumnezeu în om” (raţiune, voinţă, sentiment);
	 Exerciţii de recunoaştere (colorare) a desenelor ce sugerează „chipul lui Dumnezeu în om”;
	 Exerciţii de identificare a atributelor lui Dumnezeu ce reies din calitatea Sa de Creator al lumii (Atotputernicia, Înţelepciunea, Dragostea etc.);
	 Observarea şi descrierea  darurilor şi calităţilor pe care le-a dat Dumnezeu oamenilor;
	 Dialog pentru antrenarea elevilor în folosirea termenilor nou învăţaţi;
	 Dialog despre modalitatea de manifestare a iubirii lui Dumnezeu  faţă de creaţia Sa.
	 descrierea, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, lectura;
	 planşe didactice;
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 2 ore.
	 observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor
	Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
	Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei (raportarea copiilor la Dumnezeu; raportarea copiilor la proprii părinţi; ascultarea faţă de Dumnezeu şi faţă de părinţi etc.)
	1.2; 
	1.3; 2.1
	 Enumerarea modalităţilor de manifestare a comportamentului micului creştin faţă de Dumnezeu, faţă de părinţi, fraţi, ceilalţi oameni;
	 Exerciţii de manifestare a ascultării faţă de Dumnezeu şi faţă de părinţi;
	 Dialog despre modalitatea de manifestare a iubirii părinţilor faţă de copii şi a copiilor faţă de părinţi;
	 Dialog despre modalitatea de manifestare a iubirii lui Dumnezeu faţă de familie;
	 Exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu noii termeni religioşi învăţaţi;
	 Reprezentarea într-o compoziţie plastică a unui desen „Eu şi familia mea”.
	 descrierea, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, lectura;
	 text-suport ;
	 planşe didactice;
	 activitate frontală şi individuală; 
	 2 ore.
	 observarea sistematică
	 temă de lucru în clasă: „Realizaţi un desen: Eu şi familia mea.”
	Ce înseamnă să fiu creştin
	(Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit între oameni; cum devin creştin; semnul Sfintei Cruci etc.)
	1.1; 3.2
	 Exerciţii de identificare a momentului când devenim creştini (botez), a locului (biserica);
	 Exerciţii de executare corectă a semnului Sfintei Cruci;
	 Exerciţii de recitare expresivă a cuvintelor ce însoţesc semnul Sfintei Cruci;
	 Enumerarea modalităţilor de cinstire a Sfintei Cruci;
	 Desenarea corectă a Sfintei Cruci;
	 Amenajarea locului de rugăciune;
	 Exerciţii de pronunţare corectă a cuvintelor ce însoţesc semnul Sfintei Cruci;
	 Dialog pentru antrenarea elevilor în
	 Folosirea termenilor nou învăţaţi;
	 Observarea şi descrierea unor imagini ce conţin Sfânta Cruce;
	 Exerciţii de construire a unor enunţuri simple folosind termenul cruce, creştin, botez, rugăciune etc.
	 explicaţia, jocul  didactic, descrierea,  lectura;
	 texte-suport (poezii despre Sfânta Cruce, lecturi religios-morale);
	 planşă sau ilustraţii cu modalităţi de cinstire a  Sfintei Cruci, cu modalităţi de evidenţiere a însuşirilor creştine;
	 activitate frontală, individuală;
	 2 ore.
	 observarea sistematică
	 probă practică
	Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
	Cum mă comport ca un creştin
	(reguli de comportament creştin; modele de comportament creştin, în diferite contexte; exemple concrete de fapte bune; efectele faptelor bune etc.)
	1.1; 1.2; 1.3; 2.1
	 Exerciţii de dialog pe tema: „Cum mă comport ca un creştin în familie, şcoală, societate”;
	 Exerciţii de caracterizare  a unui bun creştin;
	 Organizarea jocurilor de rol;
	 Exemplificarea  modalităţilor de răsplătire a faptelor bune de către Dumnezeu şi de către oameni;
	 Observarea şi descrierea imaginilor  care sugerează: „Cum ar vrea Domnul Iisus Hristos să mă comport (Ex. Minunea înmulţirii  celor cinci pâini şi doi peşti);”
	 Exerciţii de alcătuire a unor propoziţii  cu termeni ce indică comportament creştin (credinţă, iubire, adevăr, ascultare, recunoştinţă, mulţumire etc.);
	 Descoperirea, prin exemple concrete, a faptului că iubirea faţă de Dumnezeu se manifestă prin iubirea faţă de  aproapele.
	 explicaţia, descrierea, jocul didactic, observarea dirijată;
	 texte-suport;
	 planşe sau ilustraţii cu exemple de comportament creştin;
	 activitate frontală, activitate  individuală;
	 1 oră.
	 observare sistematică
	 probă orală
	O zi din viaţa mea de creştin
	(principalele aspecte ale vieţii religioase într-o zi obişnuită, duminica şi  într-o zi de sărbătoare; exemple concrete etc.)
	1.1; 1.3; 2.1
	 Observarea şi descrierea unor imagini care sugerează comportamentul unui creştin într-o zi de  sărbătoare (duminica);
	 Dialog pe tema regulilor de comportament  într-o zi de sărbătoare (duminica), în timpul săptămânii;
	 Repovestirea unor lecturi morale pe baza audierii / citirii acestora cu ajutorul imaginilor;
	 Exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări  cu conţinut moralizator;
	 Exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu termeni nou învăţaţi, pe baza unor imagini reprezentative;
	 Iniţierea şi continuarea unui dialog  pe baza imaginilor ce reprezintă  modalităţi de manifestare a creştinului într-o zi obişnuită, într-o zi de duminică şi într-o zi de sărbătoare – exemplificarea unor momente concrete din viaţa personală.
	 explicaţia, povestirea, descrierea , jocul didactic;
	 texte-suport;
	 planşe sau ilustraţii cu exemple de activităţi creştine  în zi de sărbătoare; 
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	 observare sistematică
	 probă orală
	Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
	Cum vorbesc cu cei din jur
	(rolul comunicării în viaţa omului; reguli simple de comunicare etc.)
	1.3; 2.2
	 Dialog despre regulile de comportament creştin în societate;
	 Observarea şi descrierea  unor imagini ce sugerează modalităţi de comportare  a copiilor;
	 Dialog pe tema comportamentului bun/rău al copiilor (clasificarea faptelor după criteriul bine/ rău);
	 Exerciţii de construire a unor enunţuri simple folosind termeni ce indică politeţea, respectul, iubirea semenilor (fapte bune, prieten, cuvinte frumoase, ascultător, rugăminte etc.);
	 Exerciţii de dialog  pe baza unor situaţii reale sau imaginare de comportament plăcut lui Dumnezeu;
	 Formularea unor învăţături morale pentru propriul comportament.
	 explicaţia, jocul  didactic, descrierea;
	 texte-suport; 
	 planşă sau ilustraţii cu modalităţi de respectare a semenilor, reguli de comportament în biserică, în familie, la şcoală, în societate;
	 activitate frontală, individuală, pe grupe;
	 1 oră.
	( probă orală
	( observare sistematică
	Ce simt faţă de ceilalţi  (iubirea aproapelui; forme de manifestare a sentimentelor; exemple biblice, din vieţile sfinţilor şi din viaţa de zi cu zi, relevante etc.)
	1.1; 1.2; 2.1;
	3.1
	 Observarea şi descrierea unor imagini care sugerează anumite atitudini: ruşine, tristeţe, mirare, iubire, furie, frică care intervin după săvârşirea faptelor bune/rele;
	 Joc de numire a acestor atitudini prin exemplificare cu situaţii concrete;
	 Exerciţii de autoevaluare a comportamentului prin raportare la exemple din viaţa personală;
	 Dialog pentru antrenarea elevilor în folosirea termenilor  discutaţi.
	 explicaţia, jocul didactic, descrierea;
	 texte-suport;
	 planşe  sau  ilustraţii cu exemple de atitudini manifestate faţă de semeni;
	 activitate frontală, individuală;
	 1 oră.
	 observare sistematică
	 probă orală
	Lecţie de consolidare a cunoştinţelor*
	CLASA PREGĂTITOARE        Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire
	                                              2. Domeniul: Dumnezeu se face cunoscut oamenilor
	                                                  Unitatea tematică: Dumnezeu este întotdeauna cu noi
	                                               Număr de ore alocat: 6+1
	                                                                                                                Perioada: ………………………………
	DOMENIU
	UNITĂŢI TEMATICE
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Dumnezeu Se face cunoscut omului
	Iisus Hristos iubeşte copiii (cine este Domnul Iisus Hristos; Mântuitorul binecuvântează copiii etc.)
	1.1;
	3.1
	 Observarea şi descrierea  imaginilor,  cu conţinut religios ce surprind iubirea Domnului Iisus Hristos faţă de copii  şi iubirea copiilor faţă de Iisus Hristos;
	 Exerciţii de recunoaştere a Domnului Iisus Hristos în icoană;
	 Exerciţii de autoevaluare;
	 Prezentarea succintă a unor fapte întâmplate  unor copiii (lectură), de unde reiese - iubirea Domnului Iisus  faţă de copiii.
	 povestirea, explicaţia, conversaţia, lectura, descrierea, observaţia dirijată;
	 texte-suport (selectate din Biblie, materiale didactice auxiliare etc.);
	 planşe cu imagini: „Lăsaţi copiii să vină la Mine” etc.;
	 fişe de lucru;
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	 probă orală
	Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor (cine este Maica Domnului; Maica Domnului L-a ocrotit pe Pruncul Iisus; icoana Maicii Domnului cu Pruncul etc.)

	1.1; 3.1
	 Prezentarea icoanei Sfinţilor Ioachim şi Ana şi a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus Hristos;
	 Povestirea unor fapte din viaţa sfinţilor Ioachim şi Ana şi a Sfintei Fecioare Maria;
	 Exerciţii de identificare a calităţilor Maicii Domnului (curăţia sufletească, ascultarea faţă de Dumnezeu, ascultarea faţă de părinţi, evlavia, hărnicia, răbdarea etc.);
	 Povestirea unor fapte bune, proprii sau ale altora, asemănătoare cu cele ale  Maicii Domnului;
	 Dialog despre regulile de ascultare în familie şi în şcoală.
	 povestirea, explicaţia, conversaţia,  descrierea, observaţia dirijată;
	 icoane: Sfinţi Ioachim şi Ana, Maica Domnului;
	 planşa cu modalităţi ale copiilor de cinstire a Maicii Domnului;
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 2 ore.
	 observare sistematică
	 probă orală
	Sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai copiilor (sfinţii sunt oameni care
	L-au iubit pe Dumnezeu; exemple de minuni ale sfinţilor etc.)
	1.1;
	3.1
	 Observarea şi descrierea icoanei Sfântul Stelian;
	 Prezentarea selectivă a unor aspecte din viaţa sa;
	 Conversaţie în grup pe tema: Sfântul Stelian şi copiii.
	 Relatarea, pe baza imaginilor, a unor aspecte din viaţa Sfântului Bonifatie Milostivul;
	 Povestirea selectivă a unor aspecte din viaţa Sfântului Gherasim;
	 Exerciţii de recunoaştere în faptele sfinţilor a modelelor de comportament creştin;
	 Prezentarea condiţiilor în care sfinţii sunt prietenii şi ocrotitorii noştri.
	 povestirea, conversaţia, explicaţia, lectura;
	 texte-suport (selectate din Vieţile Sfinţilor, materiale didactice auxiliare );
	 activitate frontală şi activitate individuală;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	 probă orală
	Dumnezeu Se face cunoscut omului
	Îngerii sunt păzitorii copiilor
	(cine sunt îngerii; prezenţa îngerului păzitor în viaţa creştinului etc.)
	1.1;
	3.1
	 Observarea şi descrierea  unor imagini  ce reprezintă creaţia nevăzută şi creaţia văzută  a lui Dumnezeu;
	 Dialoguri pe tema existenţei lui Dumnezeu şi a modurilor în care acesta  Se manifestă în lume;
	 Observarea şi comentarea unor imagini  despre crearea lumii nevăzute; 
	 Exerciţii de identificare a rolului îngerilor în viaţa copiilor;
	 Exerciţii de memorare a rugăciunii Înger, îngeraşul meu;
	 Colorarea imaginii cu îngeraş.
	 descrierea, observaţia dirijată, explicaţia, lectura;
	 planşă cu sfinţii îngeri;
	 fişă de lucru;
	 texte-suport (selectate din materiale didactice auxiliare;
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	 observare sistematică
	 probă practică
	Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă (frumuseţea creaţiei; natura şi oamenii; ocrotirea naturii de către om etc.)
	1.1; 1.3
	 Observarea şi contemplarea lumii înconjurătoare: frumuseţea, perfecţiunea, măreţia acesteia;
	 Joc de numire a creaţiilor lui Dumnezeu; 
	 Observarea şi gruparea unor imagini ce reprezintă creaţii ale lui Dumnezeu;
	 Enumerarea modalităţilor de îngrijire practică a creaţiei lui Dumnezeu (plantarea de flori, îngrijirea vieţuitoarelor, etc.)
	 povestirea, explicaţia, descrierea, joc didactic, conversaţia;
	 texte-suport (selectate din Biblie, materiale didactice auxiliare etc.);
	 planşe cu imaginile creaţiei lui Dumnezeu;
	 fişe de lucru;
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	 probă orală
	 probă practică
	Lecţie de consolidare a cunoştinţelor*
	CLASA PREGĂTITOARE        Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire
	                                              3. Domeniul: Marile sărbători creştine
	                                               Unitatea tematică: Sfântul Nicolae                                              
	                                               Număr de ore alocat: 1
	                                                                                                                Perioada: ………………………………                                                                                              
	DOMENIU
	UNITĂŢI TEMATICE
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Mari sărbători creştine
	Sfântul Nicolae
	3.1;
	3.2
	( Observarea şi descrierea unor imagini din viaţa Sfântului Nicolae;
	( Prezentarea aspectelor semnificative din viaţa  Sfântului Nicolae, evidenţiindu-se  faptele de milostenie şi minunile săvârşite de acesta;
	( Enumerarea însuşirilor morale ale Sfântului Nicolae, care trebuie dobândite şi de cei ce-l iubesc;
	( Memorarea unei poezii despre Sfântul Nicolae;
	( Prezentarea unor situaţii din viaţă în care au făcut sau au văzut făcându-se fapte de milostenie;
	( Audierea colindului de Sfântul Nicolae;
	( Exerciţii de autoevaluare.
	( povestirea, descrierea, explicaţia, proble-matizarea;
	( texte-suport (selectate din Viaţa Sfântului Nicolae, Proloage, materiale didactice auxiliare, poezii, cântări etc.);
	( icoana Sfântul Nicolae, ilustraţii cu fapte de milostenie ale Sfântului Nicolae;
	( activitate frontală şi activitate individuală
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( autoevaluarea
	CLASA PREGĂTITOARE        Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire
	                                              3. Domeniul: Marile sărbători creştine
	                                               Unitatea tematică: Naşterea Domnului, darul lui Dumnezeu pentru oameni                                              
	                                               Număr de ore alocat: 2                                                                                                     Perioada: ………………………………   
	DOMENIU
	UNITĂŢI TEMATICE
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Mari sărbători creştine
	Naşterea Pruncului Iisus, bucuria copiilor (Naşterea Domnului în Betleem; bucuria darurilor primite de la Moş Crăciun etc.) 
	3.1; 3.2
	 Audierea unor povestiri despre Naşterea Domnului;
	 Povestirea unor texte religioase audiate;
	 Observarea şi descrierea unor imagini referitoare la Naşterea Domnului;
	 Exerciţii de ordonare a unor ilustraţii, în funcţie de succesiunea evenimentelor; 
	 Exerciţii de memorare a unor poezii despre Crăciun;
	 Participarea la slujbele Sfintei Biserici cu ocazia marii sărbători a Naşterii Domnului.
	 Prezentarea şi explicarea icoanei Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos;
	 Audiţii / vizionări referitoare la sărbătoarea Naşterii Domnului;
	 Reproducerea, prin povestire orală,  cu ajutorul imaginilor, a unor evenimente biblice referitoare la Naşterea Domnului.
	 povestirea, lectura, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, jocul de rol;
	 texte-suport (selectate din Biblie, manual, materiale didactice auxiliare, literatură sau create de profesor);
	 ilustraţii cu evenimentele Naşterii Domnului, icoana Naşterea Domnului;
	 activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	 probă orală
	 probă practică
	Cum sărbătoresc Crăciunul (împodobirea bradului; colindul;
	 participarea la Sfânta Liturghie etc.)
	 Descrierea modului  de pregătire  a creştinilor pentru sărbătoarea Naşterii Domnului;
	 Oferirea de daruri copiilor săraci;
	 Participarea la slujbele bisericii cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului;
	 Cântarea colindelor învăţate.
	 conversaţia, demonstraţia,  descrierea, exerciţiul;
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	 probă practică
	 autoevaluarea 
	CLASA PREGĂTITOARE        Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire
	                                              3. Domeniul: Marile sărbători creştine
	                                                  Unitatea tematică:  Învierea Domnului, împlinirea darului lui Dumnezeu                                           
	                                               Număr de ore alocat: 2                                                                                                                                                                                                                                                          Perioada: ………………………………                                                                                              
	DOMENIU
	UNITĂŢI TEMATICE
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Mari sărbători creştine
	Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti
	(bucuria copiilor la intrarea Domnului în Ierusalim; sfinţirea ramurilor de salcie; bucuria copiilor la slujba Învierii etc.)
	3.1;
	3.2
	 Reproducerea, prin povestire orală, a unor evenimente biblice (Intrarea Domnului în Ierusalim); 
	 Explicarea semnificaţiei sfinţirii ramurilor de salcie;
	 Exerciţii de „citire” corectă a icoanei  Învierii Domnului;
	 Exerciţii de exprimare orală, în propoziţii logice, legate prin înţeles, a conţinutului unor imagini;
	 Audierea şi explicarea Troparului Învierii Domnului;
	 conversaţia, povestirea, observaţia dirijată, exerciţiul;
	 text-suport (din Biblia pentru copii);
	 planşe;
	 fişe de lucru;
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	 probă orală
	 autoevaluarea
	Cum sărbătoresc Paştile?
	(participarea la Sfânta Liturghie; salutul din perioada Pascală; ciocnirea ouălor roşii etc.)
	3.1; 3.2
	 Audierea unei lecturi despre Învierea Domnului;
	 Exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini despre Învierea Domnului (slujba învierii, masa de Paşti );
	 Descrierea modului de pregătire a creştinilor  pentru  Sfintele Paşti;
	 Dialog pentru antrenarea elevilor  în folosirea termenilor  nou învăţaţi; 
	 Exerciţii de alcătuire a unor propoziţii  cu termenii nou învăţaţi, pe baza unor imagini  reprezentative.
	 conversaţia, descrierea, observaţia dirijată, exerciţiul;
	 text-suport (materiale didactice auxiliare);
	 fişe de lucru;
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	 probă orală
	CLASA PREGĂTITOARE        Dumnezeu este cu noi prin descoperire şi iubire
	                                              4. Domeniul: Viaţa creştinului împreună cu semenii
	                                                  Unitatea tematică:  Dumnezeu ne învaţă să ne ajutăm unii pe alţii                                      
	                                               Număr de ore alocat: 6                                                                                                                                                                                                                                                         Perioada: ………………………………   
	DOMENIU
	UNITĂŢI TEMATICE
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Viaţa creştinului 
	împreună cu semenii
	Sunt creştin şi la şcoală
	(şcoala, locul unde învăţ; relaţia cu adulţii şi cu copiii la şcoală; atitudinea faţă de mediul şcolar etc.)

	1.3; 2.1
	 Formarea deprinderilor de exprimare politicoasă faţă de învăţătoare, colegi;
	 Dialog despre manifestarea iubirii  faţă de colegi (atitudine de prietenie, respect faţă de colegi);
	 Exerciţii de identificare în imagini a comportamentului creştin la şcoală  (învăţăm, ne jucăm, ne rugăm unii pentru alţii);
	 Exerciţii de identificare în povestirile morale a faptelor bune săvârşite la şcoală;
	 Descoperirea unor posibilităţi de evitare a faptelor rele şi de săvârşire a faptelor bune în clasa de elevi;
	 Observarea şi descrierea unor imagini care arată iubirea prin dăruirea de cadouri copiilor săraci şi neajutoraţi (vizite organizate de şcoală la aceşti copii – exemple concrete); 
	 Exerciţii de construire a unor enunţuri  simple cu termeni învăţaţi: mulţumesc, darnic, vă rog, iubire, vizită etc.
	 explicaţia, conversaţia, exerciţiul observaţia dirijată;
	 texte–suport (rugăciuni, poezii, povestiri morale, materiale didactice auxiliare);
	 planşe cu imagini sugestive;
	 fişă de lucru;
	 activitate frontală, activitate individuală şi pe grupe;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	 probă orală
	Viaţa creştinului 
	împreună cu semenii
	Creştinii din biserica mea
	(descrierea bisericii la care merg; rolul şi locul preotului şi al credincioşilor în biserică; activităţi comune cu membrii parohiei etc.)

	1,1; 1.3; 2.1
	 Exerciţii de recunoaştere a unei biserici  într-o serie de imagini date;
	 Exerciţii de identificare a momentelor din viaţa noastră  când mergem la biserică; 
	 Observarea şi descrierea imaginilor care sugerează modalităţi de îngrijire a Bisericii;
	 Prezentarea şi descrierea imaginii  creştinilor din Biserică  care se roagă unii pentru alţii (iubire);
	 Participarea la slujbele bisericii.
	 conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia dirijată, descrierea;
	 planşe cu imagini despre comportamentul creştinilor în biserică;
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	 observaţia sistematică
	 probă orală
	Preotul în viaţa mea
	(cine este preotul; prezenţa preotului în viaţa copilului etc.)
	1.1; 1.3; 2.1
	 Exerciţii de identificare  a momentelor când preotul este prezent în viaţa familiei noastre, a mea (descrierea imaginilor);
	 Prezentarea importanţei binecuvântării  pe care preotul o dă oamenilor; 
	 Exerciţii de identificare a învăţăturilor pe care preotul le dă privind respectarea poruncilor lui Dumnezeu (ascultare, cuminţenie, bunătate, dărnicie, jertfă de mulţumire  din roadele pământului pentru sfinţirea şi binecuvântarea noastră, iubire etc.) - descrierea imaginii;
	 Exerciţii de construire a unor enunţuri  simple cu noii termeni religioşi învăţaţi (Preot, binecuvântare, slujbe).
	 conversaţia, explicaţia, lectura, exerciţiul, observaţia dirijată;
	 texte-suport;
	 fişă de lucru;
	 planşe cu imagini despre activităţile preotului;
	 activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	 probă orală
	 probă scrisă 
	Viaţa creştinului 
	împreună cu semenii
	Familia mea
	(ce este o familie; relaţiile dintre membrii familiei; activităţi religioase în familie etc.)
	1.3; 2.1
	 Exerciţii de dialog despre importanţa familiei în viaţa noastră, a relaţiilor dintre membrii familiei, activităţi religioase în familie (reguli de comportament în familie, ocrotirea copiilor de către părinţi);
	 Exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini biblice sugestive;
	 Iniţierea săvârşirii faptelor bune în familie;
	 Prezentarea succintă a unor fapte bune proprii sau ale altora  săvârşite în familie;
	 Descoperirea unor posibilităţi de evitare a faptelor rele şi de săvârşire  a faptelor bune, în familie;
	 Exerciţii de identificare, în povestirile morale audiate, a faptelor bune săvârşite în familie;
	 Prezentarea unor familii ale sfinţilor – modele pentru noi: familia Sfintei Parescheva, familia Sfântului Xenofont, familia Sfântului Vasile cel Mare (exerciţii de recunoaştere a faptelor sfinţilor, modele de comportament creştin);
	 Dialog pentru antrenarea elevilor în folosirea termenilor nou învăţaţi;
	 Enumerarea modalităţilor de manifestare a credinţei în Dumnezeu, în familie;
	 Observarea şi comentarea unor imagini despre posibile activităţi desfăşurate în familie;
	 Formarea deprinderilor de comportament creştin în familie. 
	 explicaţia, conversaţia, exerciţiul, lectura, povestirea;
	 texte–suport (rugăciuni, poezii, povestiri morale, manual, materiale didactice auxiliare);
	 planşe cu icoane / imagini biblice sugestive;
	 planşă sau ilustraţii cu modalităţi de cinstire a lui Dumnezeu;
	 fişă de lucru;
	 activitate frontală, activitate individuală şi pe grupe;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	 probă orală
	 temă pentru acasă
	Primii mei prieteni
	(copilăria şi prietenia; colegi şi prieteni; alegerea prietenilor; modele de prietenie etc.)
	1.2; 2.2
	 Exerciţii de dialog despre prietenie;
	 Exerciţii de recunoaştere a unor fapte  petrecute între prieteni;
	 Exerciţii de dialog despre modalităţile  prin care copiii pot deveni prietenii lui Dumnezeu; 
	 Identificarea calităţilor prietenilor mei (credincios, generos, de încredere, blând, sincer, cinstit, modest, învaţă bine etc.); 
	 Prezentarea prietenilor lui Iisus Hristos  (apostolii); 
	 Observarea şi descrierea imaginii, cu conţinut religios „Vindecarea slăbănogului din Capernaum”;
	 Prezentarea proverbului „Prietenul la nevoie se cunoaşte”.
	 explicaţia, conversaţia, exerciţiul;
	 texte–suport (povestiri morale, materiale didactice auxiliare);
	 planşe cu imagini biblice sugestive;
	 fişă de lucru;
	 activitate frontală, activitate individuală şi pe grupe;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	 probă orală
	Oamenii din lumea întreagă (diversitatea oamenilor în lume; activităţi de ajutorare a semenilor etc.)
	1.2; 2.2
	 Atitudine adecvată  faţă de toţi copiii  din întreaga lume: prietenie, iubire;
	 Observarea şi descrierea unor imagini  care sugerează caracteristicile specifice copiilor şi ţărilor din care provin;
	 Enumerarea modalităţilor de manifestare  a credinţei în Dumnezeu  a fiecărui copil din ţările prezentate în imagini;
	 Prezentarea aspectelor semnificative ale credinţei fiecărui copil din ţara provenită; 
	 Dialog pentru antrenarea elevilor în folosirea termenilor nou învăţaţ;
	 Exerciţii de dialog  despre modalităţile prin care copiii pot deveni prietenii lui Dumnezeu; 
	 Descoperirea faptului că iubirea faţă de Dumnezeu se manifestă prin iubirea  faţă de aproapele.
	 conversaţia, explicaţia, observaţia dirijată, descrierea;
	 planşe cu imagini despre comportamentul copiilor, de diferite naţionalităţi, între ei;
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	 observaţia sistematică
	 probă orală

