
 
Lecţie introductivă: Sfat 

bun 
 
 
 
 

  conversaţia, explicaţia; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului 
elevilor 

 

 
CLASA I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune 
                         1. Domeniul: Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului     
                         Unitatea tematică: Omul îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu în biserică                               
                         Numărul de ore alocat: 9+1                                                                                    
    
                                                             Perioada: ………………………  

D
O

M
EN

IU
 

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 
Biserica este casa lui 

Dumnezeu (locul în care 
Dumnezeu este prezent tot 
timpul; locul unde oamenii 
participă la slujbe duminica 
şi în sărbători; închinarea 

la trecerea pe lângă 
biserică etc.) 

 
 
 

1.1; 
1.2 

 Descrierea unor aspecte legate de 
biserică, înţeleasă ca locaş de rugăciunea 
al creştinilor; 
 Analizarea unor imagini pe tema: „La 
biserică”. 

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

 observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului 
elevilor 
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Cum arată o biserică 
(aspecte de diferenţiere 

faţă de alte clădiri; aspecte 
specifice unei biserici; 

împodobirea unei biserici 
etc.) 

 
 
 

1.1 

 Vizitarea virtuală a unei  biserici; 
 Exerciţii de identificare a părţilor compo-
nente a unei biserici;  
 Exerciţii de recunoaştere a obiectelor de 
 cult şi de mobilier din interiorul bisericii; 
 Explicarea firmaţiei: „Biserica - este  a
Casa lui Dumnezeu’’; 
 Vizionarea unor CD-uri video cu 
înregistrări de la diverse biserici; 
 Exerciţii de identificare a situaţiilor când 
scriem  cuvântul biserică cu majusculă; 
 Descrierea stării sufleteşti după intrarea 
într-o biserică; 
 Descrierea unei biserici cunoscute; 
 Reprezentarea într-o compoziţie plastică 
a unei biserici; 
 Identificarea unei biserici dintr-o serie de 
imagini date; 
 Recunoaşterea formei unei biserici 
privită de sus şi din lateral. 

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

 observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului 
elevilor 
temă de lucru în clasă: 
„Desenaţi o casă şi Casa lui 
Dumnezeu” 
 

 

 



Cum Îl primesc pe 
Dumnezeu în biserică? 
(ce este Sfânta Liturghie; 
ascultarea cuvântului lui 

Dumnezeu; primirea 
Sfintelor Taine etc.) 

 
 
 

1.2 

 Discuţii pe tema rolurilor rugăciunii, 
participării la slujbele bisericii, pornind de 
la exemple date. 
 Descrierea Cinei  de Taină (timp, loc, 
persoane, evenimente petrecute); 
 Exerciţiu de dialog despre evenimentele 
care au dus la instituirea Sfintei Liturghii; 
 Exerciţii de definire a Sfintei Liturghii; 
 Descrierea modului în care creştinii se 
pregătesc şi în care participă la Sfânta 
Liturghie. 

 

 descrierea, explicaţia, observarea dirijată, 
conversaţia, lectura; 
 mijloace video; 
 1 oră. 

observarea sistematică 
 

 

Cu cine mă rog în 
biserică? 

(rugăciunea împreună cu 
preotul şi cu alţi 

credincioşi; persoanele cu 
care relaţionez: preotul, 
cântăreţul, alţi membri ai 

comunităţii etc.) 

 
 
 
 

1.2; 
2.1 

 Analizarea unor imagini pe tema: 
„Rugăciunea”; 
 Dialoguri pe tema rolului credinţei în 
Dumnezeu şi a rugăciunii, valorificând 
diferite povestiri, jocuri, exemple; 
 Dialog pe tema rolurilor şi 
responsabilităţilor diferitelor persoane în 
biserică (preot, credincioşi etc.). 

 explicaţia, jocul  didactic, descrierea,  rugăciunea; 
 activitate frontală, individuală, pe grupe; 
 1 oră 

observarea sistematică 
probă practică 
probă orală (verificarea ru-
găciunii învăţate) 
 
 
 
 
 

 

Cum mă comport în 
biserică? 

(comportamentul în biserică 
şi în curtea bisericii; ţinuta 

vestimentară etc.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.3 

 Conversaţii de grup privind regulile de 
comportament în biserică; 
 Recunoaşterea, în diferite contexte date, 
a respectării/nerespectării anumitor reguli 
de comportament moral-creştin; 
 Stabilirea, în grupuri mici şi/sau la nivelul 
clasei, a unor reguli de comportament în 
biserică, relevante din perspectivă moral-
religioasă; 
Dialog pe tema regulilor de comportament 
religios: ”Cum procedez când merg la 
biserică”; „Care este locul meu în biserică”. 

 explicaţia, jocul  didactic, descrierea,  rugăciunea; 
 activitate frontală, individuală, pe grupe; 
 2 ore 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 probă practică 

 

Ce fac eu pentru biserica 
mea? 

(ajutorarea membrilor 
comunităţii; implicarea în 

activităţi organizate la 
biserică; participarea la 

corul bisericii etc.) 

 
 
 
 
 

 Organizarea unor acţiuni cu scop 
caritabil; 
 Exerciţii de dialog pe tema 
comportamentului unui bun creştin în 
biserică; 
 Argumentarea importanţei faptelor bune 
în mărturisirea credinţei. 

 explicaţia, conversaţia, studiu de caz; 
  fişă de lucru; 
 activitate frontală, individuală, pe grupe; 
 1 oră 
 
 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 temă de lucru în casă 
 temă pentru acasă 
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Lecţie de consolidare a cunoştinţelor  

 
 
 
 
 

 



CLASA I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune 
                         1. Domeniul: Marile sărbători creştine   
                         Unitatea tematică: Sfântul Nicolae                             
                         Numărul de ore alocat: 1                                                                                   
    
                                                             Perioada: ………………………… 
 

D
O
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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 

M
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Sfântul Nicolae** 
 
 
 
 
 

 
 

1.2; 
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 I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune 
                         1. Domeniul: Marile sărbători creştine   
                         Unitatea tematică: Naşterea Domnului, în vers şi în cântec                              
                         Numărul de ore alocat: 2+1                                                                                   
    
                                                             Perioada: ………………………… 

D
O

M
EN

IU
 

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 
Despre colind (ce este 

colindul; când se colindă; 
cine colindă etc.) 

 
 
 

3.1 

 Audierea unor colinde; 
 Exerciţii de tehnică vocală; 
 Exerciţii de memorare a versurilor şi de 
emitere corectă a sunetelor şi a frazelor mu- 
zicale; 
 Exerciţii de intonare  corectă a colindelor ; 
 Exprimarea bucuriei în momentul 
interpretării colindelor. 
 Participarea, pe grupe de lucru, la 
realizarea unor proiecte cu tema „Despre 
colind”. 
 

 povestirea, explicaţia, conversaţia; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră 

 observarea sistematică 
 probă practică 
 

 

Naşterea Domnului în 
poezia creştină 

românească (o poezie la 
alegere) 

 
 
 
 
 
 

3.1; 
3.2 

 Povestirea după imagini pe tema Naşterii 
Domnului; 
 Realizarea unor desene, felicitări, colaje; 
 Audierea unor texte din literatură; 
 Învăţarea unor poezii, la alegere; 
 Organizarea unor serbări şcolare;  
 Reproducerea, prin povestire orală, 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 
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Lecţie de consolidare a cunoştinţelor  

 
 
 
 
 
 

 



CLASA I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune 
                         1. Domeniul: Marile sărbători creştine   
                         Unitatea tematică: Boboteaza. Sfântul Ioan Botezătorul*                            
                         Numărul 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 - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 

M
ar
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ri 
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Boboteaza. Sfântul Ioan 
Botezătorul*  

 

3.2; 
3.3 

 Exerciţii de povestire selectivă a vieţii şi 
activităţii Sfântul Ioan Botezătorul; 
 Exerciţii de identificare a calităţilor 
(virtuţilor) Sfântului Ioan Botezătorul; 
  Prezentarea importanţei rolului avut de 
Sfântului Ioan Botezătorul în pregătirea 
omenirii pentru venirea Mântuitorului Iisus 
Hristos în lume; 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale folositoare vieţii personale şi de 
grup; 
 Exerciţii de ,, citire’’ corectă a icoanei ce re-
prezintă Botezul Domnului ; 
 Exerciţii de interpretare a dialogului dintre  
Iisus Hristos şi Ioan Botezătorul la apa Iorda-
nului; 
 Argumentarea smereniei Sfântului Ioan 
Botezătorul; 
 Audierea troparului Botezul Domnului. 

 conversaţia, explicaţia,lectura biblică, ob-
servarea dirijată; 
 texte-suport ( selectate din Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare,etc) ;  
 icoana Botezul Domnului; 
 casetă audio; 
 activitate frontală, activitate individuală 
1 oră. 

 observaţia sistematică 
 probă orală 
 tema pentru acasă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASA I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune 
                         1. Domeniul: Viaţa creştinului împreună cu semenii 
                         Unitatea tematică: Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii                             
                         Numărul de ore alocat: 5                                                                                  
    
                                                             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 
Rugăciunea şi rugămintea 
(prin ce se aseamănă; prin 
ce se deosebesc; exemple 
de rugăciuni şi de rugăminţi 

etc.) 

 
 
 
 
 

1.1; 
1.2 

 Prezentarea asemănărilor şi a 
deosebirilor dintre rugăciune şi rugăminte 
(dialoguri, desene, jocuri de rol, povestiri); 
 Discuţii pe tema rolurilor rugăciunii, 
pornind de la exemple date. 

 povestirea, conversaţia, observaţia dirijată, 
explicaţia, jocul didactic; 
 texte-suport ( selectate din Biblie, manual, 
diverse materiale didactice auxiliare, 
literatură sau create de profesor ); 
 activitate frontală, individuală; 
 1 oră. 

 observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului 
elevilor 
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Omul vorbeşte cu 
Dumnezeu prin rugăciune 
(ce este rugăciunea; Domnul 

Iisus Hristos S-a rugat 
Tatălui etc.)  

 
 

1.1; 
1.2 

 Exerciţii de dialog pe tema rolului învă-
ţătorului în viaţa noastră; 
 Exerciţii de identificare a unor 
Persoane ca modele de săvârşire a 
rugăciunii; 
 Observarea şi discutarea unor imagini 
cu conţinut religios; 
 Audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru; 
 Dialog despre importanţa rugăciunii în 
viaţa noastră; 
 Exerciţii de memorare şi rostire 
conştientă a unor rugăciuni (de exemplu, 
Tatăl nostru). 

 povestirea, explicaţia, lectura biblică, 
conversaţia; 
 texte-suport (selectate de profesor); 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 temă de lucru în clasă 
 

 

 



Când, unde şi cui mă rog 
(momentele în care ne 

rugăm; locurile în care ne 
rugăm, modul în care ne 

rugăm etc.) 
 
 

 
 
 
 

1.3 

 Indicarea timpului şi a locului de 
rugăciune; 
 Atitudinea adecvată în timpul rugăciunii; 
 Identificarea în icoane a persoanelor 
pentru care ne putem ruga; 
 Dialog pe tema regulilor de 
comportament religios: „Cum ne 
rugăm?”; 
 Descrierea unor aspecte legate de 
biserică, înţeleasă ca locaş de rugăciune 
al creştinilor. 

povestirea, conversaţia, jocul de rol, exer-
ciţii cu desene; 
fişă de lucru (cu desene, grafice); 
activitate frontală, activitate individuală 
1 oră. 

probă orală 
observarea sistematică a  
activităţii şi a comportamentu-
lui elevilor 
temă de lucru în clasă 
autoevaluarea 

 

Pentru cine mă rog 
(rugăciunea pentru propria 

persoană; rugăciunea pentru 
părinţi şi ceilalţi membri ai 
familiei; rugăciunea pentru 

toţi oamenii etc.) 

 
 
 

2.1; 
2.2 

 
 
 

 Prezentarea unor cazuri relevate pentru 
importanţa  rolului rugăciunii;  
 Dialog privind rolul rugăciunii pentru 
propria persoană şi pentru alţii. 

povestirea, conversaţia, jocul de rol, exer-
ciţii cu desene; 
fişă de lucru (cu desene, grafice); 
activitate frontală, activitate individuală 
1 oră. 

 observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului 
elevilor 
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Binefacerile rugăciunii 
(împlinirea cererilor de folos; 

întărirea relaţiei dintre 
semeni; primirea înţelepciunii 

de la Dumnezeu etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Discuţii despre rolul rugăciunii în viaţa 
creştinului; 
 Observarea şi discutarea unor imagini 
în legătură cu tema dată; 
 Exerciţii de dialog privind importanţa 
exerciţiului rugăciunii în viaţa personală; 
 Formarea deprinderilor de rostire zilnică 
a rugăciunii. 

observaţia, conversaţia, exerciţiul; 
fişă de lucru (cu desene, grafice); 
activitate frontală, activitate individuală 
1 oră. 

 observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului 
elevilor 
autoevaluarea 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASA I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune 
                         1. Domeniul: Marile sărbători creştine   
                         Unitatea tematică: Învierea Domnului, în vers şi în cântec                          
                         Numărul 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 
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Salutul creştinilor la 

Sfintele Paşti (care este 
salutul creştinilor de Sfintele 
Paşti; ce semnificaţie are; în 

ce perioadă se foloseşte 
etc.) 

 

 
 

3.1; 
3.2 

 
 
 
 

 Reproducerea, prin povestire orală, a 
unor evenimente biblice despre Patimile 
Domnului; 
 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a ilustraţiilor 
cu Patimile Domnului; 
 Exerciţii de ordonare logică a ilustraţiilor; 
 Exerciţii de exprimare orală, în propoziţii 
logice, legate prin înţeles, a conţinutului   
unor imagini; 
 Descrierea Patimilor Domnului; 
 Audierea unei lecturi despre Învierea 
Domnului; 
 Descrierea modului de pregătire a 
creştinilor de Sfintele Paşti; 
 Realizarea unei felicitări de Sfintele 
Paşti; 
 Exerciţii de memorare a unor poezii; 
 Participarea la marea sărbătoare a 
Învierii Domnului; 
 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei  
Învierea Domnului; 
 Relatarea impresiilor după participarea 
la slujba Învierii Domnului; 
 Audierea şi explicarea Troparului Învierii; 
 Exerciţii de tehnică vocală; 
 Exerciţii de intonare şi memorare a 
Troparului Învierii; 
 Exprimarea bucuriei în momentul 
interpretării cântării pascale; 
 Audierea mai multor variante melodice 
ale Troparului Învierii şi a altor cântări de 
Sfintele Paşti. 

 povestirea, explicaţia, lectura biblică, 
observarea dirijată, problematizarea, 
conversaţia; 
 texte-suport (selectate din Biblie, 
materiale didactice auxiliare, etc.); 
 CD-uri audio, planşa Drumul Crucii, 
icoane; 
 icoana Învierea Domnului, coli de hârtie, 
creioane colorate, etc.;  
 mijloace audio pentru audierea 
cântărilor; 
 activitate frontală, individuală şi pe 
grupe; 
 1oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 temă pentru acasă 
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Învierea Domnului în 
poezia creştină 

românească (o poezie la 
alegere) 

 
 

 
 

3.1; 
3.2 

 Organizarea unor serbări şcolare; 
 Audierea şi /sau învăţarea unor poezii. 
 

 povestirea, lectura, explicaţia, observarea 
dirijată, conversaţia, jocul de rol; 
 texte-suport; 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASA I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune 
                         1. Domeniul: Dumnezeu se face cunoscut omului 
                         Unitatea tematică: Omul este fiinţa care crede în Dumnezeu                         
                         Numărul de ore alocat: 7+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 - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
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Omul ascultă cuvântul lui 
Dumnezeu (auzim despre 

Dumnezeu din Biblie; 
Domnul Iisus Hristos le-a 
vorbit oamenilor; auzim 

despre Dumnezeu de la cei 
care cred în El etc.) 

 
 
 
 

1.2 

 Exerciţii de observare (investigare) a 
Sfintei Scripturi; 
 Exerciţii de dialog pe tema cunoaşterii 
voinţei lui Dumnezeu prin Sfânta Scriptură;  
 Reprezentarea într-o compoziţie plastică 
a unei Sfinte Scripturi; 
 Audierea de lecturi care prezintă 
importanţa Bibliei; 
 Lecturarea unor texte biblice 
reprezentative; 
 Exerciţii practice de cunoaştere şi 
recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi 
(răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor 
cărţi componente); 
 Răsfoirea Bibliei; numirea parţilor; 
 exerciţii de citire şi pronunţare corectă a 
unor nume şi denumiri scripturistice. 
 

 povestirea, explicaţia, conversaţia; 
 texte-suport (selectate din Biblie, 
manual, materiale didactice auxiliare 
etc.); 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 2 ore. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 temă pentru acasă 

 

 



Omul se bucură de creaţia 
lui Dumnezeu (ce înseamnă 

creaţia lui Dumnezeu; 
perfecţiunea creaţiei lui 

Dumnezeu; cum ne 
manifestăm respectul faţă de 

creaţia lui Dumnezeu etc.) 
 

 
 
 

1.2; 
1.3 

 Analizarea unor imagini pe tema: „În 
natură”; 
 Exerciţii de identificare a darurilor oferite 
de Dumnezeu, oamenilor, prin creaţiei; 
 Exerciţii de dialog pe tema poluării 
mediului înconjurător; 
 Prezentarea modalităţilor concrete prin 
care oamenii pot veni în sprijinul protecţiei 
mediului înconjurător; 
 Exerciţii de identificare a datoriilor noastre 
faţă de Dumnezeu - Creatorul naturii; 
 Realizarea unor pliante pentru protecţia 
mediului înconjurător, a unui cod de reguli -
eco; 
 Discuţii în grup în scopul soluţionării unor 
situaţii speciale asupra mediului înconjurător 
din şcoală. 

 povestirea, explicaţia, conversaţia; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 2 ore. 

 observarea sistematică 
 probă practică 
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Biblia ne vorbeşte despre 
oameni credincioşi (modele 

de credinţă din Vechiul 
Testament şi din Noul 

Testament) 

 
 

1.1; 
1.2; 
3.1 

 Dialog pe tema rolului credinţei în 
Dumnezeu, valorificând diferite povestiri, 
jocuri, exemple; 
 Identificarea, în imagini şi texte, a unor 
persoane biblice a unor sfinţi; 
 Audiţii de povestiri care evidenţiază rolul 
credinţei în Dumnezeu; 
 Observarea unor icoane care reprezintă 
evenimente din viaţa unor sfinţi din Vechiul 
Testament. 
 
 

 povestirea, lectura, explicaţia, 
observarea dirijată, conversaţia, jocul de 
rol; 
 texte-suport; 
 activitate frontală, individuală şi pe 
grupe; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 

 

 



 

Sfinţii Apostoli sunt 
modele de credinţă (cine 

sunt Apostolii; Sfântul 
Apostol Andrei: răspunsul la 
chemarea lui Iisus Hristos, 

credinţa în Învierea Lui, 
mărturisirea învăţăturii Lui 

etc.) 
 

 
 
 
 
 

1.1; 
1.2; 
3.1 

 Dialog pe tema rolului credinţei în 
Dumnezeu, valorificând diferite povestiri, 
jocuri, exemple; 
 Observarea unor icoane care reprezintă 
evenimente din viaţa Sf. Apostol Andrei; 
 Povestirea unor aspecte semnificative din 
viaţa şi activitatea Sfântului Apostol Andrei; 
 Exerciţii de „citire” corectă a 
reprezentărilor iconografice ale Sfântului 
Apostol Andrei; 
 Localizarea ţinuturilor încreştinate de 
Sfântul Apostol Andrei; 
 Exerciţii de identificare a virtuţilor creştine, 
prin care şi-a dobândit sfinţenia, cunoscând 
aspectele importante din viaţa Sfântului; 
 Argumentarea supranumelui : Apostolul 
românilor atribuit Sfântului Apostol Andrei; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamentului, 
prin raportarea la modelul oferit de Sfântul 
Apostol Andrei. 

 

 povestirea, lectura, explicaţia, 
observarea dirijată, conversaţia, jocul de 
rol; 
 texte-suport  
 activitate frontală, individuală şi pe grupe 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 temă pentru acasă 

 

Ce înseamnă să fii un om 
credincios (manifestarea 
credinţei în particular şi în 
mod public, prin cuvinte şi 

fapte etc.) 
 

 
 
 
 

1.2; 
1.3 

 Jocuri de rol: „Aşa da/Aşa nu”, cu aplicaţii 
la diferite contexte relevante; 
 Conversaţii de grup privind regulile de 
comportament în diferite situaţii; 
 Recunoaşterea, în diferite contexte date, 
a respectării/ nerespectării anumitor reguli 
de comportament moral-creştin; 
 Exerciţii de dialog despre modalităţile de 
mărturisire a lui Hristos în şcoală, familie, 
Biserică, societate; 
 Discutarea unor reguli de comportament 
moral-religios; 
 Argumentarea importanţei faptelor în 
mărturisirea credinţei; 
 Exerciţii de dialog pe tema 
comportamentului unui bun creştin acasă, 
în biserică, în şcoală, în societate. 

 

 povestirea, lectura, explicaţia, 
observarea dirijată, conversaţia, jocul de 
rol; 
 texte-suport  
 activitate frontală, individuală şi pe grupe 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 temă pentru acasă 
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Lecţii de consolidare a cunoştinţelor* 

 
 
 


	Lecţie introductivă: Sfat bun
	( conversaţia, explicaţia;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	( observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor
	CLASA I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune
	                         1. Domeniul: Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului    
	                         Unitatea tematică: Omul îşi arată iubirea faţă de Dumnezeu în biserică                              
	                         Numărul de ore alocat: 9+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
	Biserica este casa lui Dumnezeu (locul în care Dumnezeu este prezent tot timpul; locul unde oamenii participă la slujbe duminica şi în sărbători; închinarea la trecerea pe lângă biserică etc.)
	1.1; 1.2
	( Descrierea unor aspecte legate de biserică, înţeleasă ca locaş de rugăciunea al creştinilor;
	( Analizarea unor imagini pe tema: „La biserică”.
	( conversaţia, explicaţia;
	( texte-suport (selectate de profesor);
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	( observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor
	Cum arată o biserică (aspecte de diferenţiere faţă de alte clădiri; aspecte specifice unei biserici; împodobirea unei biserici etc.)
	1.1
	 Vizitarea virtuală a unei  biserici;
	 Exerciţii de identificare a părţilor compo-nente a unei biserici; 
	 Exerciţii de recunoaştere a obiectelor de
	 cult şi de mobilier din interiorul bisericii;
	 Explicarea afirmaţiei: „Biserica - este Casa lui Dumnezeu’’;
	 Vizionarea unor CD-uri video cu înregistrări de la diverse biserici;
	 Exerciţii de identificare a situaţiilor când scriem  cuvântul biserică cu majusculă;
	 Descrierea stării sufleteşti după intrarea într-o biserică;
	 Descrierea unei biserici cunoscute;
	 Reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici;
	 Identificarea unei biserici dintr-o serie de imagini date;
	 Recunoaşterea formei unei biserici privită de sus şi din lateral.
	( descrierea, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, lectura
	( planşe didactice;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 3 ore.
	( observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor
	(temă de lucru în clasă: „Desenaţi o casă şi Casa lui Dumnezeu”
	Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului
	Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică? (ce este Sfânta Liturghie; ascultarea cuvântului lui Dumnezeu; primirea Sfintelor Taine etc.)
	1.2
	 Discuţii pe tema rolurilor rugăciunii, participării la slujbele bisericii, pornind de la exemple date.
	 Descrierea Cinei  de Taină (timp, loc, persoane, evenimente petrecute);
	 Exerciţiu de dialog despre evenimentele care au dus la instituirea Sfintei Liturghii;
	 Exerciţii de definire a Sfintei Liturghii;
	 Descrierea modului în care creştinii se pregătesc şi în care participă la Sfânta Liturghie.
	( descrierea, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, lectura;
	( mijloace video;
	( 1 oră.
	(observarea sistematică
	Cu cine mă rog în biserică?
	(rugăciunea împreună cu preotul şi cu alţi credincioşi; persoanele cu care relaţionez: preotul, cântăreţul, alţi membri ai comunităţii etc.)
	1.2; 2.1
	( Analizarea unor imagini pe tema: „Rugăciunea”;
	( Dialoguri pe tema rolului credinţei în Dumnezeu şi a rugăciunii, valorificând diferite povestiri, jocuri, exemple;
	( Dialog pe tema rolurilor şi responsabilităţilor diferitelor persoane în biserică (preot, credincioşi etc.).
	( explicaţia, jocul  didactic, descrierea,  rugăciunea;
	( activitate frontală, individuală, pe grupe;
	( 1 oră
	(observarea sistematică
	(probă practică
	(probă orală (verificarea ru-găciunii învăţate)
	Cum mă comport în biserică?
	(comportamentul în biserică şi în curtea bisericii; ţinuta vestimentară etc.)
	1.3
	( Conversaţii de grup privind regulile de comportament în biserică;
	( Recunoaşterea, în diferite contexte date, a respectării/nerespectării anumitor reguli de comportament moral-creştin;
	( Stabilirea, în grupuri mici şi/sau la nivelul clasei, a unor reguli de comportament în biserică, relevante din perspectivă moral-religioasă;
	(Dialog pe tema regulilor de comportament religios: ”Cum procedez când merg la biserică”; „Care este locul meu în biserică”.
	( explicaţia, jocul  didactic, descrierea,  rugăciunea;
	( activitate frontală, individuală, pe grupe;
	( 2 ore
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( probă practică
	Ce fac eu pentru biserica mea?
	(ajutorarea membrilor comunităţii; implicarea în activităţi organizate la biserică; participarea la corul bisericii etc.)
	 Organizarea unor acţiuni cu scop caritabil;
	 Exerciţii de dialog pe tema comportamentului unui bun creştin în biserică;
	 Argumentarea importanţei faptelor bune în mărturisirea credinţei.
	( explicaţia, conversaţia, studiu de caz;
	(  fişă de lucru;
	( activitate frontală, individuală, pe grupe;
	( 1 oră
	 observarea sistematică
	 probă orală
	 temă de lucru în casă
	 temă pentru acasă
	Lecţie de consolidare a cunoştinţelor 
	CLASA I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune
	                         1. Domeniul: Marile sărbători creştine  
	                         Unitatea tematică: Sfântul Nicolae                            
	                         Numărul 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**
	1.2; 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 I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune
	                         1. Domeniul: Marile sărbători creştine  
	                         Unitatea tematică: Naşterea Domnului, în vers şi în cântec                             
	                         Numărul de ore alocat: 2+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
	Despre colind (ce este colindul; când se colindă; cine colindă etc.)
	3.1
	( Audierea unor colinde;
	( Exerciţii de tehnică vocală;
	( Exerciţii de memorare a versurilor şi de emitere corectă a sunetelor şi a frazelor mu-
	zicale;
	( Exerciţii de intonare  corectă a colindelor ;
	( Exprimarea bucuriei în momentul interpretării colindelor.
	( Participarea, pe grupe de lucru, la realizarea unor proiecte cu tema „Despre colind”.
	( povestirea, explicaţia, conversaţia;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră
	( observarea sistematică
	( probă practică
	Naşterea Domnului în poezia creştină românească (o poezie la alegere)
	3.1; 3.2
	( Povestirea după imagini pe tema Naşterii Domnului;
	( Realizarea unor desene, felicitări, colaje;
	( Audierea unor texte din literatură;
	( Învăţarea unor poezii, la alegere;
	( Organizarea unor serbări şcolare; 
	( Reproducerea, prin povestire orală, 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
	Lecţie de consolidare a cunoştinţelor 
	CLASA I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune
	                         1. Domeniul: Marile sărbători creştine  
	                         Unitatea tematică: Boboteaza. Sfântul Ioan Botezătorul*                           
	                         Numărul 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
	Boboteaza. Sfântul Ioan Botezătorul* 
	3.2; 3.3
	( Exerciţii de povestire selectivă a vieţii şi activităţii Sfântul Ioan Botezătorul;
	( Exerciţii de identificare a calităţilor (virtuţilor) Sfântului Ioan Botezătorul;
	 ( Prezentarea importanţei rolului avut de Sfântului Ioan Botezătorul în pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lume;
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale folositoare vieţii personale şi de grup;
	( Exerciţii de ,, citire’’ corectă a icoanei ce re-prezintă Botezul Domnului ;
	( Exerciţii de interpretare a dialogului dintre 
	Iisus Hristos şi Ioan Botezătorul la apa Iorda-nului;
	( Argumentarea smereniei Sfântului Ioan Botezătorul;
	( Audierea troparului Botezul Domnului.
	( conversaţia, explicaţia,lectura biblică, ob-servarea dirijată;
	( texte-suport ( selectate din Sfânta Scrip-tură, materiale didactice auxiliare,etc) ; 
	( icoana Botezul Domnului;
	( casetă audio;
	( activitate frontală, activitate individuală
	(1 oră.
	( observaţia sistematică
	( probă orală
	( tema pentru acasă
	CLASA I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune
	                         1. Domeniul: Viaţa creştinului împreună cu semenii
	                         Unitatea tematică: Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii                            
	                         Numărul de ore alocat: 5                                                                                 
	                                                             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
	Rugăciunea şi rugămintea (prin ce se aseamănă; prin ce se deosebesc; exemple de rugăciuni şi de rugăminţi etc.)
	1.1; 1.2
	( Prezentarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre rugăciune şi rugăminte (dialoguri, desene, jocuri de rol, povestiri);
	( Discuţii pe tema rolurilor rugăciunii, pornind de la exemple date.
	( povestirea, conversaţia, observaţia dirijată, explicaţia, jocul didactic;
	( texte-suport ( selectate din Biblie, manual, diverse materiale didactice auxiliare, literatură sau create de profesor );
	( activitate frontală, individuală;
	( 1 oră.
	( observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor
	Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin rugăciune (ce este rugăciunea; Domnul Iisus Hristos S-a rugat Tatălui etc.) 
	1.1; 1.2
	 Exerciţii de dialog pe tema rolului învă-ţătorului în viaţa noastră;
	 Exerciţii de identificare a unor Persoane ca modele de săvârşire a rugăciunii;
	 Observarea şi discutarea unor imagini cu conţinut religios;
	 Audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru;
	 Dialog despre importanţa rugăciunii în viaţa noastră;
	 Exerciţii de memorare şi rostire conştientă a unor rugăciuni (de exemplu, Tatăl nostru).
	( povestirea, explicaţia, lectura biblică, conversaţia;
	( texte-suport (selectate de profesor);
	( activitate frontală, individuală şi pe grupe
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( temă de lucru în clasă
	Viaţa creştinului împreună cu semenii
	Când, unde şi cui mă rog (momentele în care ne rugăm; locurile în care ne rugăm, modul în care ne rugăm etc.)
	1.3
	 Indicarea timpului şi a locului de rugăciune;
	 Atitudinea adecvată în timpul rugăciunii;
	 Identificarea în icoane a persoanelor pentru care ne putem ruga;
	 Dialog pe tema regulilor de comportament religios: „Cum ne rugăm?”;
	 Descrierea unor aspecte legate de biserică, înţeleasă ca locaş de rugăciune al creştinilor.
	(povestirea, conversaţia, jocul de rol, exer-ciţii cu desene;
	(fişă de lucru (cu desene, grafice);
	(activitate frontală, activitate individuală
	(1 oră.
	(probă orală
	(observarea sistematică a 
	activităţii şi a comportamentu-lui elevilor
	(temă de lucru în clasă
	(autoevaluarea
	Pentru cine mă rog (rugăciunea pentru propria persoană; rugăciunea pentru părinţi şi ceilalţi membri ai familiei; rugăciunea pentru toţi oamenii etc.)
	2.1; 2.2
	( Prezentarea unor cazuri relevate pentru importanţa  rolului rugăciunii; 
	( Dialog privind rolul rugăciunii pentru propria persoană şi pentru alţii.
	(povestirea, conversaţia, jocul de rol, exer-ciţii cu desene;
	(fişă de lucru (cu desene, grafice);
	(activitate frontală, activitate individuală
	(1 oră.
	( observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor
	Binefacerile rugăciunii (împlinirea cererilor de folos; întărirea relaţiei dintre semeni; primirea înţelepciunii de la Dumnezeu etc.)
	( Discuţii despre rolul rugăciunii în viaţa creştinului;
	( Observarea şi discutarea unor imagini în legătură cu tema dată;
	( Exerciţii de dialog privind importanţa exerciţiului rugăciunii în viaţa personală;
	( Formarea deprinderilor de rostire zilnică a rugăciunii.
	(observaţia, conversaţia, exerciţiul;
	(fişă de lucru (cu desene, grafice);
	(activitate frontală, activitate individuală
	(1 oră.
	( observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor
	(autoevaluarea
	CLASA I           Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune
	                         1. Domeniul: Marile sărbători creştine  
	                         Unitatea tematică: Învierea Domnului, în vers şi în cântec                         
	                         Numărul 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
	Salutul creştinilor la Sfintele Paşti (care este salutul creştinilor de Sfintele Paşti; ce semnificaţie are; în ce perioadă se foloseşte etc.)
	3.1; 3.2
	 Reproducerea, prin povestire orală, a unor evenimente biblice despre Patimile Domnului;
	 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a ilustraţiilor cu Patimile Domnului;
	 Exerciţii de ordonare logică a ilustraţiilor;
	 Exerciţii de exprimare orală, în propoziţii logice, legate prin înţeles, a conţinutului   unor imagini;
	 Descrierea Patimilor Domnului;
	 Audierea unei lecturi despre Învierea Domnului;
	 Descrierea modului de pregătire a creştinilor de Sfintele Paşti;
	 Realizarea unei felicitări de Sfintele Paşti;
	 Exerciţii de memorare a unor poezii;
	 Participarea la marea sărbătoare a Învierii Domnului;
	 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei  Învierea Domnului;
	 Relatarea impresiilor după participarea la slujba Învierii Domnului;
	 Audierea şi explicarea Troparului Învierii;
	 Exerciţii de tehnică vocală;
	 Exerciţii de intonare şi memorare a Troparului Învierii;
	 Exprimarea bucuriei în momentul interpretării cântării pascale;
	 Audierea mai multor variante melodice ale Troparului Învierii şi a altor cântări de Sfintele Paşti.
	 povestirea, explicaţia, lectura biblică, observarea dirijată, problematizarea, conversaţia;
	 texte-suport (selectate din Biblie, materiale didactice auxiliare, etc.);
	 CD-uri audio, planşa Drumul Crucii, icoane;
	 icoana Învierea Domnului, coli de hârtie, creioane colorate, etc.; 
	 mijloace audio pentru audierea cântărilor;
	 activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	 1oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( temă pentru acasă
	Mari sărbători
	creştine
	Învierea Domnului în poezia creştină românească (o poezie la alegere)
	3.1; 3.2
	( Organizarea unor serbări şcolare;
	( Audierea şi /sau învăţarea unor poezii.
	( povestirea, lectura, explicaţia, observarea 
	dirijată, conversaţia, jocul de rol;
	( texte-suport;
	( activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
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	Dumnezeu Se face cunoscut omului
	Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu (auzim despre Dumnezeu din Biblie; Domnul Iisus Hristos le-a vorbit oamenilor; auzim despre Dumnezeu de la cei care cred în El etc.)
	1.2
	 Exerciţii de observare (investigare) a Sfintei Scripturi;
	 Exerciţii de dialog pe tema cunoaşterii voinţei lui Dumnezeu prin Sfânta Scriptură; 
	 Reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei Sfinte Scripturi;
	 Audierea de lecturi care prezintă importanţa Bibliei;
	 Lecturarea unor texte biblice reprezentative;
	 Exerciţii practice de cunoaştere şi recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi (răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a unor cărţi componente);
	 Răsfoirea Bibliei; numirea parţilor;
	 exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripturistice.
	 povestirea, explicaţia, conversaţia;
	 texte-suport (selectate din Biblie, manual, materiale didactice auxiliare etc.);
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 2 ore.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( temă pentru acasă
	Dumnezeu Se face cunoscut omului
	Omul se bucură de creaţia lui Dumnezeu (ce înseamnă creaţia lui Dumnezeu; perfecţiunea creaţiei lui Dumnezeu; cum ne manifestăm respectul faţă de creaţia lui Dumnezeu etc.)
	1.2; 1.3
	( Analizarea unor imagini pe tema: „În natură”;
	( Exerciţii de identificare a darurilor oferite de Dumnezeu, oamenilor, prin creaţiei;
	( Exerciţii de dialog pe tema poluării mediului înconjurător;
	( Prezentarea modalităţilor concrete prin care oamenii pot veni în sprijinul protecţiei mediului înconjurător;
	( Exerciţii de identificare a datoriilor noastre faţă de Dumnezeu - Creatorul naturii;
	( Realizarea unor pliante pentru protecţia mediului înconjurător, a unui cod de reguli -eco;
	( Discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale asupra mediului înconjurător din şcoală.
	( povestirea, explicaţia, conversaţia;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 2 ore.
	( observarea sistematică
	( probă practică
	Biblia ne vorbeşte despre oameni credincioşi (modele de credinţă din Vechiul Testament şi din Noul Testament)
	1.1; 1.2; 3.1
	( Dialog pe tema rolului credinţei în Dumnezeu, valorificând diferite povestiri, jocuri, exemple;
	( Identificarea, în imagini şi texte, a unor persoane biblice a unor sfinţi;
	( Audiţii de povestiri care evidenţiază rolul credinţei în Dumnezeu;
	( Observarea unor icoane care reprezintă evenimente din viaţa unor sfinţi din Vechiul Testament.
	 povestirea, lectura, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, jocul de rol;
	 texte-suport;
	 activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	Dumnezeu Se face cunoscut omului
	Sfinţii Apostoli sunt modele de credinţă (cine sunt Apostolii; Sfântul Apostol Andrei: răspunsul la chemarea lui Iisus Hristos, credinţa în Învierea Lui, mărturisirea învăţăturii Lui etc.)
	1.1; 1.2; 3.1
	 Dialog pe tema rolului credinţei în Dumnezeu, valorificând diferite povestiri, jocuri, exemple;
	 Observarea unor icoane care reprezintă evenimente din viaţa Sf. Apostol Andrei;
	 Povestirea unor aspecte semnificative din viaţa şi activitatea Sfântului Apostol Andrei;
	 Exerciţii de „citire” corectă a reprezentărilor iconografice ale Sfântului Apostol Andrei;
	 Localizarea ţinuturilor încreştinate de Sfântul Apostol Andrei;
	 Exerciţii de identificare a virtuţilor creştine, prin care şi-a dobândit sfinţenia, cunoscând aspectele importante din viaţa Sfântului;
	 Argumentarea supranumelui : Apostolul românilor atribuit Sfântului Apostol Andrei;
	 Exerciţii de autoevaluare a comportamentului, prin raportarea la modelul oferit de Sfântul Apostol Andrei.
	( povestirea, lectura, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, jocul de rol;
	( texte-suport 
	( activitate frontală, individuală şi pe grupe 
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( temă pentru acasă
	Ce înseamnă să fii un om credincios (manifestarea credinţei în particular şi în mod public, prin cuvinte şi fapte etc.)
	1.2; 1.3
	 Jocuri de rol: „Aşa da/Aşa nu”, cu aplicaţii la diferite contexte relevante;
	 Conversaţii de grup privind regulile de comportament în diferite situaţii;
	 Recunoaşterea, în diferite contexte date, a respectării/ nerespectării anumitor reguli de comportament moral-creştin;
	 Exerciţii de dialog despre modalităţile de mărturisire a lui Hristos în şcoală, familie, Biserică, societate;
	 Discutarea unor reguli de comportament moral-religios;
	 Argumentarea importanţei faptelor în mărturisirea credinţei;
	 Exerciţii de dialog pe tema comportamentului unui bun creştin acasă, în biserică, în şcoală, în societate.
	( povestirea, lectura, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, jocul de rol;
	( texte-suport 
	( activitate frontală, individuală şi pe grupe 
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( temă pentru acasă
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