
CLASA a III-a         1. Unitatea de învăţare: Despre credinţa creştină 
                                   Numărul de ore alocat: 3                                                                                                   Perioada: ……………………….. 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

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 
1.  Din nou la şcoală 3.5; 

4.1 
 Exerciţii de dialog pe tema dată; 
 Exerciţii de dezbatere a unor întâmplări, 
din timpul vacanţei, cu con-ţinut 
moralizator; 
 Exerciţii de identificare a unor măsuri 
corecte pentru îmbunătăţirea vieţii de 
şcolar şi vieţii de creştin; 
 Exerciţii de reactualizare a cunoştin-ţelor 
dobândite în clasa a II-a. 


 explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
exerciţiul, lectura explicativă; 
 planşă sau ilustraţii cu modalităţi de 
cinstire a lui Dumnezeu; 
 texte–suport (selectate de profesor din 
Biblie, manual, diverse materiale didactice 
auxiliare, povestiri morale); 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 2 ore. 

 observarea sistematică  

2. Biblia sau  Sfânta 
Scriptură 

1.1; 
2.1; 
3.1 

 Exerciţii de observare ( investigare) a Sfin-
tei 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 impor-
tanţa 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); 
 Exerciţii de transcriere a unor versete 
foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 
cuvinte) din Biblie; 
 Răsfoirea Bibliei; numirea parţilor; 
exerciţii de citire şi pronunţare corectă a 
unor nume şi denumiri scripuristice. 
 

 conversatia, descrierea, explicaţia, obser-
varea dirijată, lectura; 
 texte-suport (selectate de profesor din 
Sfânta Scriptură); 
 planşă cu biserici ilustrate ; Sfânta Scrip-
tură; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 compoziţie plastică 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



CLASA a III-a         2. Unitatea de învăţare: Sfinţii – prietenii copiilor 
                                   Numărul de ore alocat: 3+1                                                                                                Perioada: …………………………… 
 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

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 
1. Sfânta Parascheva  2.1; 

2.3; 
3.5; 
4.3 

 Exerciţii de povestire a unor aspecte 
semnificative din viaţa Sfintei Cuvioasă 
Parascheva; 
 Exerciţii de identificare a calităţilor; 
 (virtuţilor) Sfintei Parascheva prin care ea 
a dobândit sfinţenia; 
 Indicarea faptelor bune săvârşite de 
Sfânta Parascheva, care i-au impresionat 
mai mult;  
 Vizitarea Catedralei Mitropolitane din Iaşi, 
unde se află moaştele Sfintei Parascheva; 
 Audierea troparului; 
 Exerciţii de formulare a unor a unor 
învăţături morale folositoare vieţii personale 
şi de grup; 
 Exerciţii de autoevaluare a 
comportamentului prin raportare la modelul 
oferit de Sfânta Cuvioasă Parascheva. 
 

 povestirea, conversaţia, explicaţia, studiu 
de caz, exerciţiul, observarea dirijată, 
meditaţia religioasă; 
 texte-suport ( selectate din Viaţa Sfintei 
Cuvioase Parascheva, materiale didactice 
auxiliare, etc.); 
  icoana Sfânta. Parascheva; ilustraţii din 
Albumul color Sfânta Cuvioasă Parascheva 
– ocrotitoarea pelerinilor, Editura „Trinitas”, 
Iaşi, 2000; imagini cu Catedrala 
Mitropolitană din Iaşi şi moaştele Sfintei; 
harta României;  
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 temă de lucru în clasă 
 autoevaluarea 
 portofoliul 

 

2. Sfântul  Dimitrie cel Nou 
 
 

2.1; 
2.3; 
3.5; 
4.3 

 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei 
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou; 
 Exerciţii de dialog pe tema modului de 
vieţuire, a faptelor bineplăcute lui 
Dumnezeu şi a minunilor săvârşite de el ; 
 Exerciţii de formulare a unor învăţături 
morale folositoare vieţii personale, de grup 
şi sociale; 
 Vizitarea Catedralei Patriarhale din 
Bucureşti, unde se află moaştele sfântului; 
 Exerciţii de citire selectivă din Acatistul 
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou; 
 Enumerarea modalităţilor de cinstire 
cuvenită a Sfântului  Cuvios Dimitrie cel 
Nou; 
 Exerciţii de dialog privind sfârşitul vieţii 
sfântului; 
 Să identifice din texte religioase virtuţile 
morale promovate de Sfânţul Dimitrie cel 
Nou; 

 povestirea, lectura expresivă,conversaţia, 
exerciţiul, meditaţia religioasă; observarea 
dirijată; 
 texte-suport (selectate din Vieţile Sfinţilor, 
Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, 
Editura I.B.M.B.O.R.,Bucureşti,1987; Sfinţi 
daco--romani şi români, Editura „Trinitas”, 
Iaşi,1994 de pr. prof. dr. Mircea Păcurariu; 
Patericul românesc, Editura Episcopiei 
Dunării de Jos, Galaţi,1999 de 
arhim.Ioanichie Bălan; Sfinţi cu moaşte la noi 
în ţară, Editura „Trinitas”, Iaşi, 1999 de arhim. 
Ioanichie Bălan, Acatistier; materiale didac-
tice auxiliare); 
  icoana Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou; 
ilustraţii cu Catedrala Patriarhală din 
Bucureşti şi moaştele Sfântul Dimitrie; 
harta turistică a României; 
 activitate frontală şi activitate individuală;  
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 

 

 



 Să numească modalităţi concrete de 
exersare a comportamentului creştin în 
viaţa cotidiană; 
 Discuţii de argumentare a consecinţelor 
benefice oferite de comportamentul creştin. 
 

3. Sfântul Apostol Andrei 
– ocrotitorul  românilor 

2.1; 
2.3; 
3.5; 
4.3 

 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei 
Sfântul Apostol Andrei; 
 Exerciţii de memorare a poeziei  Sfântul 
Andrei Apostolul românilor; 
 Exerciţii de prezentare, într-o succesiune 
logică, a unor aspecte din viaţa Sfântului 
Apostol Andrei; 
 Argumentarea numelui de ,,Apostolul 
românilor’’; 
 Audierea troparului Sfântului Apostol 
Andrei; 
 Exerciţii de autoevaluare a 
comportamentului prin raportare la modelul 
oferit de Sfântul Apostol Andrei; 
 Să identifice din texte religioase virtuţile 
morale promovate de Sfânţul Ap. Andrei; 
 Să numească modalităţi concrete de 
exersare a comportamentului creştin în 
viaţa cotidiană; 
 Discuţii de argumentare a consecinţelor 
benefice oferite de comportamentul creştin. 
 

 povestirea, explicaţia, conversaţia, exerci-
ţiul, observarea dirijată; 
 texte-suport (selectate din Viaţa Sfântului 
Apostol  Andrei);  
 icoana Sfântului Apostol Andrei; ilustraţii 
cu: aducerea moaştelor Sfântului Apostol. 
Andrei în România, catedrala din Patras 
unde se află moaştele Sfântului şi crucea 
pe care a fost răstignit ; fişă de lucru; 
  activitate frontală, activitate individuală; 
  1 oră. 

 probă orală  
 probă scrisă 
 autoevaluarea 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

Lecţie de consolidare  
 
 
 
 
 

2.1; 
2.3; 
3.5; 
4.3 

 
 
 
 
 
 

 Exerciţii de definire a noţiunii de ,,sfânt’’; 
 Enumerarea virtuţilor morale ale sfinţilor, 
cunoscând aspecte din viaţa lor; 
 Exerciţii de povestire a unor fapte din 
vieţile sfinţilor studiaţi; 
 Exerciţii de explicare a titlului unităţii de 
învăţare; 
 Exerciţii de alcătuire a unui scurt text 
folosind termenii mucenic, cuvios, apostol; 
 Ilustrarea modalităţilor de cinstire a sfinţilor; 
 Exerciţii de recunoaştere a locului unde 
se află moaştele sfinţilor, la noi în ţară; 
 Exerciţii de autoevaluare a comporta-
mentului prin raportare la exemplul dat de 
sfinţii studiaţi; 
 Exerciţii de identificare a sfinţilor studiaţi, 
după icoanele lor; 
 Audierea cântării religioase: Ce vă vom 
numi pe voi sfinţilor? 

 conversaţia, observaţia, exerciţiul, proble-
matizarea, jocul didactic; 
 test de evaluare; 
 icoanele sfinţilor; 
 imagini cu: biserici, sfinte moaşte, pele-
rinaje, file de acatiste, instituţii cu nume de 
sfinţi; 
 1 oră.  
 

 probă orală  
 probă scrisă  
 probă practică  
 autoevaluarea 

 

 



 
CLASA a III-a         3. Unitatea de învăţare: Să-L cinstim pe Dumnezeu                      
                                   Numărul de ore alocat: 5+1                                                                                                    Perioada: ………………………. 
 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

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 
1. Micul creştin în biserică 3.2; 

3.3 
 Exerciţii de dialog pe tema Micul creştin în 
Biserică. 
 Discutarea unor texte morale cu privire la 
importanţa bisericii pentru creştini. 
 Discutarea normelor de comportament 
religios–moral în timpul slujbelor.   
 Exerciţiu de alcătuire a pomelnicului 
personal. 
 Identificare motivelor pentru care trebuie 
să mergem la biserică. 
 Exerciţii de selectare a modalităţilor de 
pregătire trupească şi sufletească pentru a 
merge la biserică. 
 Dialog despre importanţa rugăciunilor 
făcute în biserică. 
 Descrierea stării sufleteşti după intrarea 
într-o biserică; 
 Enumerarea darurilor ce pot fi aduse la bi-
serică pentru dotarea şi îmbogăţirea teza-
urului bisericii; 
 Explicarea termenului ctitor; 
 Discutarea regulilor de comportament ale  
creştinilor într-o biserică.  
 

 descrierea, conversaţia, explicaţia, 
exerciţiul; 
 texte-suport (selectate din materiale di-
dactice auxiliare, etc.);  
 ilustraţii cu moduri de comportare în 
biserică. 
 activitate frontală şi activitate individuală;  
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 tema pentru acasă 
 portofoliu 

 

2. Sfintele slujbe  ale 
Bisericii 

2.1; 
3.2; 
4.1 

 Exerciţii de identificare a slujbelor 
religioase după diferite criterii: momentele 
zilei; evenimente din viaţa omului; 
 Exemplificarea unor aspecte din slujbele 
religioase  cu ajutorul mijloacelor audio-vi-
zuale; 
 Participarea la slujbele bisericeşti; 
 Conversaţie în grup pe tema: importanţa 
rugăciunii individuale şi în comun; 
 Explicarea şi motivarea regulilor de compor-
tament în timpul slujbelor. 
 
 

 descrierea, explicaţia, meditaţia religioasă, ob-
servarea dirijată, exerciţiul; 
 casete audio, video cu slujbele religioase; 
 texte-suport (selectate de profesor din 
materiale didactice auxiliare, etc.); fişă de 
lucru; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 
 

  observarea sistematică 
  probă orală 
  tema de lucru în clasă  

 

 



3. Sărbătorile religioase – 
momente de bucurie 

sfântă 

2.1; 
3.2; 
3.5; 
4.1 

 Explicarea şi utilizarea noţiunii de sărbă-
toare creştină; 
 Exerciţii de clasificare a sărbătorilor creş-
tine; 
 Exerciţii de recunoaştere a marilor 
sărbători închinate lui Dumnezeu, Maicii 
Domnului şi Sfinţilor, dintr-o enumerare de 
sărbători; 
 Exerciţii de identificare a sărbătorilor 
creştine din calendarul creştin ortodox; 
 Descrierea comportamentului unui bun 
creştin într-o zi de sărbătoare creştină; 
 Participarea la Sfânta Liturghie în zilele 
de sărbători creştine.  
 

 explicaţia, conversaţia, argumentarea, des-
crierea, dezbaterea; 
 icoane cu Praznicile Împărăteşti şi Sfinţi; 
calendarul creştin ortodox; 
 activitate frontală şi activitate individuală;  
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 temă pentru acasă  

 

4. Mâini lucrătoare, inimi 
rugătoare – lucrări 

practice („Ciorchinele” 
sărbătorilor creştine) 

3.5  Identificarea, cu ajutorul imaginilor,  a 
sărbătorilor închinate lui Dumnezeu, Maicii 
Domnului, unor Sfinţi, a Sf. Cruci şi a Sf. 
Îngeri.   
 Realizarea unui „ciorchine” al sărbătorilor 
creştine. 

 activitatea individuală şi pe grupe pentru 
realizarea ciorchinelui. 
 observarea dirijată, explicaţia; 
 imagini suport (selectate de profesor, 
materiale didactice auxiliare) 
 lipici, decupaje, foarfecă; 
 1 oră. 
 

 probă practică  

5. Lecţie de consolidare  
 

21; 
3.2; 
3.5; 
4.1 

 Exerciţii de alcătuire a unui text pe baza 
unui plan de idei (stabilit de profesor) din 
această unitate de învăţare; 
 Exerciţii de completare a unor enunţuri  
lacunare; 
 Exerciţii de realizare a unor conexiuni 
între icoanele, denumirile Praznicilor 
Împărăteşti şi numele sfinţilor reprezentaţi; 
 Exerciţii de dialog pe baza unor situaţii-
problemă ivite într-o zi de sărbătoare 
creştină; 
 Exerciţii de explicare a titlului unităţii de 
învăţare. 
 

 conversaţia, studiu de caz; 
 test de evaluare; 
 activitate frontală, activitate individuală;  
 1 oră 

 probă scrisă 
 probă orală 

 

6. Lecturi morale, cântări 
religioase, audiţii 

muzicale* 

   1 oră. 
 

  

 

 



 
 
CLASA a III-a          Unitatea de învăţare: Marile Sărbători creştine (Naşterea Domnului) 
                                Număr de ore alocat: 3                                                                                             Perioada :………………………………………. 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

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 
1.  
 
 

Sfântul Nicolae 
 
 
 

3.5; 
4.3; 
5.1 

 
 
 

 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 
 temă de lucru în clasă  
 
 
 

 

2. Naşterea Domnului 2.3; 
3.4; 
4.1 

 Prezentarea scopului Întrupării Domnului 
nostru Iisus Hristos. 
 Povestirea unor evenimente religioase 
petrecute la Naşterea Domnului. 
 Exerciţii de identificare a timpului, locului şi 
spaţiului unde S-a născut Fiul lui Dumnezeu 
ca Om adevărat. 
 Audierea şi învăţarea colindului Praznic 
luminos. 
 Exerciţii de construire a unor enunţuri 
simple despre evenimente ce au legătură cu 
momentul „Naşterii Domnului”. 
 Participarea la slujbele Sfintei Biserici cu 
ocazia marii sărbători a Naşterii Domnului. 
 Identificare tradiţiilor de Crăciun. 
 Îndrumarea elevilor la biserică în vederea 
primirii Sfintelor Taine: Spovedania şi 
Împărtăşania; 
 Cântarea şi memorarea colindelor de 
Crăciun. 

 povestirea, lectura explicaţia, observarea 
dirijată, conversaţia; 
 texte–suport (selectate din Biblie, manual, 
materiale didactice auxiliare, literatură sau 
create de profesor, poezii, colinde etc.); 
 ilustraţii cu evenimentele Naşterii 
Domnului; 
 Cd-uri cu colinde; 
 fişă de lucru; 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
 1 oră. 
 
 
 
 
 
 
 

 observarea sistematică 
 tema de lucru în clasă 
 proba practică 

 

 



3. Mâini lucrătoare, inimi 
rugătoare – lucrări 

practice (Felicitare de 
Crăciun) 

2.2  Realizarea unei felicitări de Crăciun. 
 Exerciţii de alcătuire (în propoziţii simple) a 
unui mesaj cu conţinut religios. 

 activitate individuală şi pe grupe pentru 
realizarea unei felicitări;  
 decupaje, lipici, creioane colorate, coli de 
hârtie; 
 1 oră. 
 

 probă practică  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CLASA a III-a        4. Unitatea de învăţare: Personalităţi biblice 
                                  Numărul de ore alocat: 5+1                                                                                                  Perioada: ………………………….. 
  
     

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

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 
1. Moise – alesul lui 

Dumnezeu 
1.3; 
2.1; 
2.3 
4.2 

 Exerciţii de reactualizare a cunoştinţelor, 
dobândite în clasa a II-a, despre patriarhii 
poporului ales; 
 Exerciţii de ordonare logică, succesivă a 
patriarhilor biblici; 
 Exerciţii de stabilire a evenimentelor im-
portante din istoria poporului ales şi a 
mesajului lor moral pentru omenire; 
 Prezentarea contribuţiei patriarhilor po-
porului ales în menţinerea credinţei în Ade-
văratul Dumnezeu; 
 Exerciţii de povestire a unor întâmplări 
din timpul copilăriei lui Moise; 
 Exerciţii de dialog despre dragostea ma-
mei lui Moise faţă de fiul său; 
 Exerciţii de identificare a faptelor bune/re-
le săvârşite de personajele biblice; 
 Exerciţii de argumentare / 
contraargumentare în soluţionarea unor 
situaţii - problemă apărute în familie, în 
grupul de prieteni; 
 Exerciţii de alcătuire a unui scurt text pe 
baza unui suport vizual ( imagini din timpul 
copilăriei lui Moise); 
 Vizionarea filmului Moise. 

 lectura expresivă, conversaţia, exerciţiul, 
problematizarea; 
 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, materiale didactice auxiliare, 
create de profesor etc.), fişe de lucru; 
 planşa  Moise, harta Egiptului; 
 activitate frontală şi activitate individuală;  
 2 ore. 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 temă pentru acasă 

 

2. Regele  David 1.3; 
2.1; 
2,3; 
4.2; 
4.3; 
5.2 

 Exerciţii de povestire a unor fapte, 
întâmplări din viaţa  personalităţii biblice; 
 Exerciţii de dialog pe tema comportamen-
tului  regelui; 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale folositoare vieţii personale, de grup şi 
sociale; 
 Exerciţii de identificare a calităţilor (vir-
tuţilor)  persoanalităţii biblice; 
 Exerciţii de dialog pe baza unor situaţii 
reale de credinţă şi invidie; 
 Cunoaşterea contribuţiei regelui David la 
tezaurul Bisericii creştine (Psalmii); 
 Exerciţii de citire selectivă a unor frag-
mente din Psalmi. 

 povestirea, conversaţia,  explicaţia, pro-
blematizarea, studiu de caz, exerciţiul; 
 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, diverse materiale didactice 
auxiliare, etc); 
 Psaltirea, planşa Regii poporului ales; 
 activitate frontală, activitate individuală;   
 1 oră. 

 observarea sistematică  
 proba orală  
 tema pentru acasă  
 

 

 



3 Audiţie muzicală – 
Psalmii lui David 

2.3; 
3.1 

 Audierea unor psalmi. 
 Exerciţii de identificare a mesajelor 
transmise de David în psalmi. 

 exerciţiul, conversaţia; 
 texte – suport (repertoriu de psalmi); 
 mijloace audio pentru audierea psalmilor; 
 activitate frontală, activitate individuală;  
 1 oră. 

 probă orală  

4. Regele Solomon 1.3; 
2.1; 
2.3; 
4.2; 
4.3 

 Exerciţii de identificare a calităţilor 
(virtuţilor) ale regelui Solomon, cunoscând 
aspecte din viaţa sa; 
 Argumentarea rolului important în istoria 
poporului evreu; 
 Cunoaşterea contribuţiei regelui Solomon 
la tezaurul Bisericii creştine (Pildele lui 
Solomon); 
 Exerciţii de citire selectivă şi de explicare 
a unor proverbe ale lui Solomon; 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale folositoare îmbunătăţirii vieţii 
spirituale;  
 Exerciţii de identificare a înţelepciunii în 
faptele regelui Solomon. 
 

 lectura expresivă, conversaţia,  explica-
ţia, problematizarea; 
 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, diverse materiale didactice 
auxiliare etc.); 
 ilustraţia Templul din Ierusalim;                
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 proba orală  
 temă de lucru în clasă 

 

5. Lecţie de consolidare  
 

1.3; 
2.1; 
2.3; 
4.2; 
4.3; 
5.2 

 Prezentarea contribuţiei lui Moise în men-
ţinerea credinţei în adevăratul Dumnezeu; 
 Exerciţii de completare a unor enunţuri 
lacunare şi rebusuri; 
 Exerciţii de identificare a faptelor bune/re-
le săvârşite de persoanele biblice (Goliat, 
David, Solomon); 
 Exerciţii de sintetizare a învăţăturilor 
morale desprinse din lecţiile studiate; 
 Exerciţii de interpretare a unor proverbe a 
lui Solomon; 
 Audierea în interpretarea unor lecturi 
despre viaţa celor trei regi; 
 Exerciţii de dialog pe tema  David şi So-
lomon – modele de credinţă în Dumnezeu,  
înţelepciune, bunătate şi vitejie; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului prin raportare la modelul oferit de cei 
trei regi. 
 

 conversaţia, problematizarea, studiu de 
caz, dezbaterea , exerciţiul, jocul didactic 
 test de evaluare; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-
tură, diverse materiale didactice auxiliare ); 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe;  
 1 oră. 

 probă orală  
 probă scrisă 
 autoevaluarea 

 

 
 
 
 
 
 

 



CLASA a III-a         Unitatea de învăţare: Marile sărbători creştine (Învierea Domnului) 
                               Numărul de ore alocat: 2                                                                                                   Perioada: ………………………………. 
   
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

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 
        

1. Sărbătoarea Învierii 
Domnului – moment de 

bucurie sfântă 

3.4; 
4.1 

 Audierea unei casete / lecturi despre 
Învierea Domnului. 
 Exerciţii de „citire” a unor planşe cu 
icoane / imagini despre Învierea Domnului. 
 Povestirea evenimentelor de la Învierea 
Domnului. 
 Descrierea modului de pregătire a 
creştinilor pentru Sfintele Paşti. 
 Explicarea şi reprezentarea elementelor 
tradiţionale de Paşti. 
 Dialog pentru antrenarea elevilor în 
folosirea termenilor nou învăţaţi. 
 Observarea şi descrierea unor imagini cu 
caracter religios. 
 Exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu 
termenii nou învăţaţi, pe baza unor imagini 
reprezentative. 
 Exerciţii de formulare a unor întrebări, 
plecând de la noile cunoştinţe dobândite. 
 

 conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
povestirea; 
 Icoane cu Învierea Domnului; 
 mijloace audio; 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
 1 oră. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 observare sistematică 
 temă de lucru în clasă 

 

2. Mâini lucrătoare, inimi 
rugătoare – lucrări 

practice (Felicitare de 
Paşti) 

 

2.2 
 
 
 
 

 Realizarea unei felicitări de Paşti. 
 Exerciţii de alcătuire (în propoziţii simple) a 
unui mesaj cu conţinut religios. 
 

 activitate individuală şi pe grupe pentru 
realizarea unei felicitări;  
 decupaje, lipici, creioane colorate, coli de 
hârtie; 
 1 oră. 

 probă practică  

 
 
 
CLASA a III-a           Unitatea de învăţare: Activităţi extracurricuare: ŞCOALA ALTFEL 
                                 Numărul de ore alocat: 1                                                                                                         Perioada: ………………………… 
 
 
 

 



 
CLASA a III-a         5. Unitatea de învăţare: Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu 
                                  Numărul de ore alocat: 6+1                                                                                                   Perioada: ………………………… 
     

NR. 
CR
T. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

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 
1. ,,Tatăl nostru’’ – 

Rugăciunea 
Domnească. Explicarea 

rugăciunii 
 

1.2; 
2.1; 
3.2 

 Lecturarea unor texte biblice 
reprezentative (selectiv  Predica de pe 
munte). 
 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; pe tema dată; 
 Audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru; 
 Enumerarea cerinţelor şi învăţăturilor din 
rugăciunea Domnească; 
 Explicarea celor şapte cereri din 
Rugăciunea Domnească. 
 Exerciţii de dialog privind importanţa 
aplicării în viaţa personală a acestor 
învăţături creştine. 
 

 lectura expresivă, povestirea, conversaţia, 
explicaţia, problematizarea, studiu de caz; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
materiale didactice auxiliare etc.);  
 Icoanele Hristos – Învăţătorul  şi Iisus şi 
copiii; 
 cântarea religioasă Tatăl nostru; 
 planşe cu ilustraţii sugestive; 
 activitate frontală, activitate individuală şi pe 
grupe;  
 fişă de lucru; 
 3 ore. 

 observarea sistematică  
 probă orală 
 temă de lucru în clasă  
 temă pentru acasă 

 

2. Minunile Mântuitorului: 
Potolirea furtunii pe 

mare 

2.1; 
3.4; 
5.1 

 Povestirea minunii Potolirea furtunii pe 
mare săvârşite de Domnul nostru Iisus 
Hristos (timp, loc, persoane implicate etc.) 
 Exerciţii de identificare a atributelor divine 
dovedite de Mântuitorul Iisus Hristos în 
săvârşirea minunii; 
 Exerciţii de diferenţiere între fapte obişnu-
ite şi minuni; 
 Exerciţii de sesizare a manifestării relaţiei 
dintre Dumnezeu şi  om ca o relaţie Pă-   
rinte - fiu; 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale folositoare progresului vieţii 
spirituale; 
 Prezentarea unor evenimente din viaţa 
personală prin care au simţit prezente ace-
leaşi atribute divine cu cele indicate în 
minune; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-

 povestirea, lectura expresivă, explicaţia, 
studiu de caz, meditaţia religioasă;  
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
materiale didactice auxiliare etc.);  
 icoana „Potolirea furtunii pe mare”; 
  activitate frontală şi activitate individuală;  
  1 oră. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 temă pentru acasă   
 temă de lucru în clasă  
 autoevaluarea 
 

 

 



tului prin raportare la comportamentul per-
soanelor implicate în săvârşirea minunilor. 
 

 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Învierea fiicei lui Iair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1; 
3.4; 
5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Povestirea minunii Învierea fiicei lui Iair 
săvârşite de Domnul nostru Iisus Hristos 
(timp, loc, persoane implicate etc.) 
 Exerciţii de identificare a atributelor divine 
dovedite de Mântuitorul Iisus Hristos în 
săvârşirea minunii; 
 Exerciţii de diferenţiere între fapte obişnu-
ite şi minuni; 
 Exerciţii de sesizare a manifestării relaţiei 
dintre Dumnezeu şi  om ca o relaţie Pă-   
rinte-fiu; 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale folositoare progresului vieţii 
spirituale; 
 Prezentarea unor evenimente din viaţa 
personală prin care au simţit prezente ace-
leaşi atribute divine cu cele indicate în 
minune; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului prin raportare la comportamentul per-
soanelor implicate în săvârşirea minunilor. 

 povestirea, lectura expresivă, explicaţia, 
studiu de caz, meditaţia religioasă;  
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
materiale didactice auxiliare etc.);  
 icoana „Învierea fiicei lui Iair”; 
 activitate frontală şi activitate individuală;  
 1 oră. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 temă pentru acasă   
 temă de lucru în clasă  
 autoevaluarea 
 

 
 
 
 
 

4. Mâini lucrătoare, inimi 
rugătoare - lucrări 

practice* (Roagă-te pentru 
aproapele tău) 

  Realizarea unui colaj cu titlu: Roagă-te 
pentru aproapele tău ;  
 Exerciţii de alcătuire (în propoziţii simple) a 
unui mesaj cu conţinut religios. 
 

 activitate individuală şi pe grupe pentru 
realizarea unui colaj cu titlu: Roagă-te pentru 
aproapele tău ;  
 coli de hârtie, creioane, foarfece, lipici, 
coală de carton; 
 1 oră. 

probă practică  

5. Lecţie de consolidare 
 

1.2; 
2.1; 
3.2; 
3.4; 
5.1 

 Exerciţii de dialog pe tema învăţăturilor 
morale transmise de Mântuitorul Iisus 
Hristos prin cuvânt (Predica de pe munte) 
şi faptă (minuni); 
 Prezentarea modalităţilor de manifestare 
a iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni prin 
minunile studiate; 
 Exerciţii de construire a unui text cu titlul: 
Hristos–Învăţătorul lumii, pe baza unui plan 
de idei; 
 Exerciţii de completare a unor enunţuri la-
cunare, rebusuri; 
 Exerciţii de argumentare/ 
contraargumentare în soluţionarea unor 
situaţii problemă apărute într-un grup; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului prin raportare la învăţăturile date de 
Domnul nostru Iisus Hristos. 

 conversaţia, studiu de caz, meditaţia, reli-
gioasă, exerciţiul; 
 test de evaluare;  
 activitate frontală, activitate individuală;  
 1 oră. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 probă orală 
 probă scrisă  
 autoevaluarea 

 

 


	CLASA a III-a         1. Unitatea de învăţare: Despre credinţa creştină
	                                   Numărul de ore alocat: 3                                                                                                   Perioada: ………………………..
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	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
	1. 
	Din nou la şcoală
	3.5; 4.1
	 Exerciţii de dialog pe tema dată;
	 Exerciţii de dezbatere a unor întâmplări, din timpul vacanţei, cu con-ţinut moralizator;
	 Exerciţii de identificare a unor măsuri corecte pentru îmbunătăţirea vieţii de şcolar şi vieţii de creştin;
	 Exerciţii de reactualizare a cunoştin-ţelor dobândite în clasa a II-a.
	( explicaţia, conversaţia, problematizarea, exerciţiul, lectura explicativă;
	 planşă sau ilustraţii cu modalităţi de cinstire a lui Dumnezeu;
	 texte–suport (selectate de profesor din Biblie, manual, diverse materiale didactice auxiliare, povestiri morale);
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	2.
	Biblia sau  Sfânta Scriptură
	1.1; 2.1; 3.1
	( Exerciţii de observare ( investigare) a Sfin-tei 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 impor-tanţa 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);
	( Exerciţii de transcriere a unor versete foarte cunoscute şi scurte (maxim 20 cuvinte) din Biblie;
	( Răsfoirea Bibliei; numirea parţilor;
	exerciţii de citire şi pronunţare corectă a unor nume şi denumiri scripuristice.
	( conversatia, descrierea, explicaţia, obser-varea dirijată, lectura;
	( texte-suport (selectate de profesor din Sfânta Scriptură);
	( planşă cu biserici ilustrate ; Sfânta Scrip-tură;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 2 ore.
	( observarea sistematică 
	( probă orală 
	( compoziţie plastică
	CLASA a III-a         2. Unitatea de învăţare: Sfinţii – prietenii copiilor
	                                   Numărul de ore alocat: 3+1                                                                                                Perioada: ……………………………
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	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
	1.
	Sfânta Parascheva 
	2.1; 2.3; 3.5; 4.3
	( Exerciţii de povestire a unor aspecte semnificative din viaţa Sfintei Cuvioasă Parascheva;
	( Exerciţii de identificare a calităţilor;
	 (virtuţilor) Sfintei Parascheva prin care ea a dobândit sfinţenia;
	( Indicarea faptelor bune săvârşite de Sfânta Parascheva, care i-au impresionat mai mult; 
	( Vizitarea Catedralei Mitropolitane din Iaşi, unde se află moaştele Sfintei Parascheva;
	( Audierea troparului;
	( Exerciţii de formulare a unor a unor învăţături morale folositoare vieţii personale şi de grup;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamentului prin raportare la modelul oferit de Sfânta Cuvioasă Parascheva.
	( povestirea, conversaţia, explicaţia, studiu de caz, exerciţiul, observarea dirijată, meditaţia religioasă;
	( texte-suport ( selectate din Viaţa Sfintei
	Cuvioase Parascheva, materiale didactice auxiliare, etc.);
	 ( icoana Sfânta. Parascheva; ilustraţii din Albumul color Sfânta Cuvioasă Parascheva – ocrotitoarea pelerinilor, Editura „Trinitas”, Iaşi, 2000; imagini cu Catedrala Mitropolitană din Iaşi şi moaştele Sfintei; harta României; 
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( temă de lucru în clasă
	( autoevaluarea
	( portofoliul
	2.
	Sfântul  Dimitrie cel Nou
	2.1; 2.3; 3.5; 4.3
	( Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou;
	( Exerciţii de dialog pe tema modului de vieţuire, a faptelor bineplăcute lui Dumnezeu şi a minunilor săvârşite de el ;
	( Exerciţii de formulare a unor învăţături morale folositoare vieţii personale, de grup şi sociale;
	( Vizitarea Catedralei Patriarhale din Bucureşti, unde se află moaştele sfântului;
	( Exerciţii de citire selectivă din Acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou;
	( Enumerarea modalităţilor de cinstire cuvenită a Sfântului  Cuvios Dimitrie cel Nou;
	( Exerciţii de dialog privind sfârşitul vieţii sfântului;
	( Să identifice din texte religioase virtuţile morale promovate de Sfânţul Dimitrie cel Nou;
	( Să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană;
	( Discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin.
	( povestirea, lectura expresivă,conversaţia, exerciţiul, meditaţia religioasă; observarea dirijată;
	( texte-suport (selectate din Vieţile Sfinţilor, Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, Editura I.B.M.B.O.R.,Bucureşti,1987; Sfinţi daco--romani şi români, Editura „Trinitas”, Iaşi,1994 de pr. prof. dr. Mircea Păcurariu; Patericul românesc, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi,1999 de arhim.Ioanichie Bălan; Sfinţi cu moaşte la noi în ţară, Editura „Trinitas”, Iaşi, 1999 de arhim. Ioanichie Bălan, Acatistier; materiale didac-tice auxiliare);
	 ( icoana Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou; ilustraţii cu Catedrala Patriarhală din Bucureşti şi moaştele Sfântul Dimitrie; harta turistică a României;
	( activitate frontală şi activitate individuală; 
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	3.
	Sfântul Apostol Andrei – ocrotitorul  românilor
	2.1; 2.3; 3.5; 4.3
	( Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei Sfântul Apostol Andrei;
	( Exerciţii de memorare a poeziei  Sfântul Andrei Apostolul românilor;
	( Exerciţii de prezentare, într-o succesiune logică, a unor aspecte din viaţa Sfântului Apostol Andrei;
	( Argumentarea numelui de ,,Apostolul românilor’’;
	( Audierea troparului Sfântului Apostol Andrei;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamentului prin raportare la modelul oferit de Sfântul Apostol Andrei;
	( Să identifice din texte religioase virtuţile morale promovate de Sfânţul Ap. Andrei;
	( Să numească modalităţi concrete de exersare a comportamentului creştin în viaţa cotidiană;
	( Discuţii de argumentare a consecinţelor benefice oferite de comportamentul creştin.
	( povestirea, explicaţia, conversaţia, exerci-ţiul, observarea dirijată;
	( texte-suport (selectate din Viaţa Sfântului Apostol  Andrei); 
	( icoana Sfântului Apostol Andrei; ilustraţii cu: aducerea moaştelor Sfântului Apostol. Andrei în România, catedrala din Patras unde se află moaştele Sfântului şi crucea pe care a fost răstignit ; fişă de lucru;
	 ( activitate frontală, activitate individuală;
	 ( 1 oră.
	( probă orală 
	( probă scrisă
	( autoevaluarea
	4.
	Lecţie de consolidare 
	2.1; 2.3; 3.5; 4.3
	( Exerciţii de definire a noţiunii de ,,sfânt’’;
	( Enumerarea virtuţilor morale ale sfinţilor, cunoscând aspecte din viaţa lor;
	( Exerciţii de povestire a unor fapte din vieţile sfinţilor studiaţi;
	( Exerciţii de explicare a titlului unităţii de învăţare;
	( Exerciţii de alcătuire a unui scurt text folosind termenii mucenic, cuvios, apostol;
	( Ilustrarea modalităţilor de cinstire a sfinţilor;
	( Exerciţii de recunoaştere a locului unde se află moaştele sfinţilor, la noi în ţară;
	( Exerciţii de autoevaluare a comporta-mentului prin raportare la exemplul dat de sfinţii studiaţi;
	( Exerciţii de identificare a sfinţilor studiaţi, după icoanele lor;
	( Audierea cântării religioase: Ce vă vom numi pe voi sfinţilor?
	( conversaţia, observaţia, exerciţiul, proble-matizarea, jocul didactic;
	( test de evaluare;
	( icoanele sfinţilor;
	( imagini cu: biserici, sfinte moaşte, pele-rinaje, file de acatiste, instituţii cu nume de sfinţi;
	( 1 oră. 
	( probă orală 
	( probă scrisă 
	( probă practică 
	( autoevaluarea
	CLASA a III-a         3. Unitatea de învăţare: Să-L cinstim pe Dumnezeu                     
	                                   Numărul de ore alocat: 5+1                                                                                                    Perioada: ……………………….
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	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
	1.
	Micul creştin în biserică
	3.2; 3.3
	 Exerciţii de dialog pe tema Micul creştin în Biserică.
	 Discutarea unor texte morale cu privire la importanţa bisericii pentru creştini.
	 Discutarea normelor de comportament religios–moral în timpul slujbelor.  
	 Exerciţiu de alcătuire a pomelnicului personal.
	 Identificare motivelor pentru care trebuie să mergem la biserică.
	 Exerciţii de selectare a modalităţilor de pregătire trupească şi sufletească pentru a merge la biserică.
	 Dialog despre importanţa rugăciunilor făcute în biserică.
	( Descrierea stării sufleteşti după intrarea într-o biserică;
	( Enumerarea darurilor ce pot fi aduse la bi-serică pentru dotarea şi îmbogăţirea teza-urului bisericii;
	( Explicarea termenului ctitor;
	( Discutarea regulilor de comportament ale  creştinilor într-o biserică. 
	( descrierea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul;
	( texte-suport (selectate din materiale di-dactice auxiliare, etc.); 
	( ilustraţii cu moduri de comportare în biserică.
	( activitate frontală şi activitate individuală; 
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( tema pentru acasă
	( portofoliu
	2.
	Sfintele slujbe  ale Bisericii
	2.1; 3.2; 4.1
	( Exerciţii de identificare a slujbelor religioase după diferite criterii: momentele zilei; evenimente din viaţa omului;
	( Exemplificarea unor aspecte din slujbele religioase  cu ajutorul mijloacelor audio-vi-zuale;
	( Participarea la slujbele bisericeşti;
	( Conversaţie în grup pe tema: importanţa rugăciunii individuale şi în comun;
	( Explicarea şi motivarea regulilor de compor-tament în timpul slujbelor.
	( descrierea, explicaţia, meditaţia religioasă, ob-servarea dirijată, exerciţiul;
	( casete audio, video cu slujbele religioase;
	( texte-suport (selectate de profesor din materiale didactice auxiliare, etc.); fişă de lucru;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	 ( observarea sistematică
	 ( probă orală
	 ( tema de lucru în clasă 
	3.
	Sărbătorile religioase –
	momente de bucurie sfântă

	2.1; 3.2; 3.5; 4.1
	( Explicarea şi utilizarea noţiunii de sărbă-toare creştină;
	( Exerciţii de clasificare a sărbătorilor creş-tine;
	( Exerciţii de recunoaştere a marilor sărbători închinate lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi Sfinţilor, dintr-o enumerare de sărbători;
	( Exerciţii de identificare a sărbătorilor creştine din calendarul creştin ortodox;
	( Descrierea comportamentului unui bun creştin într-o zi de sărbătoare creştină;
	( Participarea la Sfânta Liturghie în zilele de sărbători creştine. 
	( explicaţia, conversaţia, argumentarea, des-crierea, dezbaterea;
	( icoane cu Praznicile Împărăteşti şi Sfinţi; calendarul creştin ortodox;
	( activitate frontală şi activitate individuală; 
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( temă pentru acasă 
	4.
	Mâini lucrătoare, inimi rugătoare – lucrări practice („Ciorchinele” sărbătorilor creştine)
	3.5
	 Identificarea, cu ajutorul imaginilor,  a sărbătorilor închinate lui Dumnezeu, Maicii Domnului, unor Sfinţi, a Sf. Cruci şi a Sf. Îngeri.  
	 Realizarea unui „ciorchine” al sărbătorilor creştine.
	 activitatea individuală şi pe grupe pentru realizarea ciorchinelui.
	 observarea dirijată, explicaţia;
	 imagini suport (selectate de profesor, materiale didactice auxiliare)
	 lipici, decupaje, foarfecă;
	( 1 oră.
	 probă practică
	5.
	Lecţie de consolidare 
	21; 3.2; 3.5; 4.1
	( Exerciţii de alcătuire a unui text pe baza unui plan de idei (stabilit de profesor) din această unitate de învăţare;
	( Exerciţii de completare a unor enunţuri  lacunare;
	( Exerciţii de realizare a unor conexiuni între icoanele, denumirile Praznicilor Împărăteşti şi numele sfinţilor reprezentaţi;
	( Exerciţii de dialog pe baza unor situaţii-problemă ivite într-o zi de sărbătoare creştină;
	( Exerciţii de explicare a titlului unităţii de învăţare.
	( conversaţia, studiu de caz;
	( test de evaluare;
	( activitate frontală, activitate individuală; 
	( 1 oră
	( probă scrisă
	( probă orală
	6.
	Lecturi morale, cântări religioase, audiţii muzicale*
	( 1 oră.
	CLASA a III-a          Unitatea de învăţare: Marile Sărbători creştine (Naşterea Domnului)
	                                Număr de ore alocat: 3                                                                                             Perioada :……………………………………….
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	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
	1. 
	Sfântul Nicolae
	3.5; 4.3; 5.1
	( 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
	( temă de lucru în clasă 
	2.
	Naşterea Domnului

	2.3; 3.4; 4.1
	( Prezentarea scopului Întrupării Domnului nostru Iisus Hristos.
	 Povestirea unor evenimente religioase petrecute la Naşterea Domnului.
	 Exerciţii de identificare a timpului, locului şi spaţiului unde S-a născut Fiul lui Dumnezeu ca Om adevărat.
	 Audierea şi învăţarea colindului Praznic luminos.
	 Exerciţii de construire a unor enunţuri simple despre evenimente ce au legătură cu momentul „Naşterii Domnului”.
	 Participarea la slujbele Sfintei Biserici cu ocazia marii sărbători a Naşterii Domnului.
	 Identificare tradiţiilor de Crăciun.
	 Îndrumarea elevilor la biserică în vederea primirii Sfintelor Taine: Spovedania şi Împărtăşania;
	 Cântarea şi memorarea colindelor de Crăciun.
	 povestirea, lectura explicaţia, observarea dirijată, conversaţia;
	 texte–suport (selectate din Biblie, manual, materiale didactice auxiliare, literatură sau create de profesor, poezii, colinde etc.);
	 ilustraţii cu evenimentele Naşterii Domnului;
	 Cd-uri cu colinde;
	 fişă de lucru;
	 activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	( tema de lucru în clasă
	( proba practică
	3.
	Mâini lucrătoare, inimi rugătoare – lucrări practice (Felicitare de Crăciun)

	2.2
	 Realizarea unei felicitări de Crăciun.
	 Exerciţii de alcătuire (în propoziţii simple) a unui mesaj cu conţinut religios.
	 activitate individuală şi pe grupe pentru realizarea unei felicitări; 
	 decupaje, lipici, creioane colorate, coli de hârtie;
	( 1 oră.
	 probă practică
	CLASA a III-a        4. Unitatea de învăţare: Personalităţi biblice
	                                  Numărul de ore alocat: 5+1                                                                                                  Perioada: …………………………..
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	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
	1.
	Moise – alesul lui Dumnezeu

	1.3; 2.1; 2.3 4.2
	( Exerciţii de reactualizare a cunoştinţelor, dobândite în clasa a II-a, despre patriarhii poporului ales;
	( Exerciţii de ordonare logică, succesivă a patriarhilor biblici;
	( Exerciţii de stabilire a evenimentelor im-portante din istoria poporului ales şi a mesajului lor moral pentru omenire;
	( Prezentarea contribuţiei patriarhilor po-porului ales în menţinerea credinţei în Ade-văratul Dumnezeu;
	( Exerciţii de povestire a unor întâmplări din timpul copilăriei lui Moise;
	( Exerciţii de dialog despre dragostea ma-mei lui Moise faţă de fiul său;
	( Exerciţii de identificare a faptelor bune/re-le săvârşite de personajele biblice;
	( Exerciţii de argumentare / contraargumentare în soluţionarea unor situaţii - problemă apărute în familie, în grupul de prieteni;
	( Exerciţii de alcătuire a unui scurt text pe baza unui suport vizual ( imagini din timpul copilăriei lui Moise);
	( Vizionarea filmului Moise.
	( lectura expresivă, conversaţia, exerciţiul, problematizarea;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare, create de profesor etc.), fişe de lucru;
	( planşa  Moise, harta Egiptului;
	( activitate frontală şi activitate individuală; 
	( 2 ore.
	( observarea sistematică 
	( probă orală 
	( temă pentru acasă
	2.
	Regele  David

	1.3; 2.1; 2,3; 4.2; 4.3; 5.2
	( Exerciţii de povestire a unor fapte, întâmplări din viaţa  personalităţii biblice;
	( Exerciţii de dialog pe tema comportamen-tului  regelui;
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale folositoare vieţii personale, de grup şi sociale;
	( Exerciţii de identificare a calităţilor (vir-tuţilor)  persoanalităţii biblice;
	( Exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale de credinţă şi invidie;
	( Cunoaşterea contribuţiei regelui David la tezaurul Bisericii creştine (Psalmii);
	( Exerciţii de citire selectivă a unor frag-mente din Psalmi.
	( povestirea, conversaţia,  explicaţia, pro-blematizarea, studiu de caz, exerciţiul;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, diverse materiale didactice auxiliare, etc);
	( Psaltirea, planşa Regii poporului ales;
	( activitate frontală, activitate individuală;  
	( 1 oră.
	( observarea sistematică 
	( proba orală 
	( tema pentru acasă 
	3
	Audiţie muzicală – Psalmii lui David

	2.3; 3.1
	 Audierea unor psalmi.
	 Exerciţii de identificare a mesajelor transmise de David în psalmi.
	 exerciţiul, conversaţia;
	 texte – suport (repertoriu de psalmi);
	 mijloace audio pentru audierea psalmilor;
	 activitate frontală, activitate individuală; 
	( 1 oră.
	 probă orală
	4.
	Regele Solomon
	1.3; 2.1; 2.3; 4.2; 4.3
	( Exerciţii de identificare a calităţilor (virtuţilor) ale regelui Solomon, cunoscând aspecte din viaţa sa;
	( Argumentarea rolului important în istoria poporului evreu;
	( Cunoaşterea contribuţiei regelui Solomon la tezaurul Bisericii creştine (Pildele lui Solomon);
	( Exerciţii de citire selectivă şi de explicare a unor proverbe ale lui Solomon;
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale folositoare îmbunătăţirii vieţii spirituale; 
	( Exerciţii de identificare a înţelepciunii în faptele regelui Solomon.
	( lectura expresivă, conversaţia,  explica-ţia, problematizarea;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, diverse materiale didactice auxiliare etc.);
	( ilustraţia Templul din Ierusalim;               
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( proba orală 
	( temă de lucru în clasă
	5.
	Lecţie de consolidare 
	1.3; 2.1; 2.3; 4.2; 4.3; 5.2
	( Prezentarea contribuţiei lui Moise în men-ţinerea credinţei în adevăratul Dumnezeu;
	( Exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri;
	( Exerciţii de identificare a faptelor bune/re-le săvârşite de persoanele biblice (Goliat, David, Solomon);
	( Exerciţii de sintetizare a învăţăturilor morale desprinse din lecţiile studiate;
	( Exerciţii de interpretare a unor proverbe a lui Solomon;
	( Audierea în interpretarea unor lecturi despre viaţa celor trei regi;
	( Exerciţii de dialog pe tema  David şi So-lomon – modele de credinţă în Dumnezeu,  înţelepciune, bunătate şi vitejie;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului prin raportare la modelul oferit de cei trei regi.
	( conversaţia, problematizarea, studiu de caz, dezbaterea , exerciţiul, jocul didactic
	( test de evaluare;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-tură, diverse materiale didactice auxiliare );
	( activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
	( 1 oră.
	( probă orală 
	( probă scrisă
	( autoevaluarea
	CLASA a III-a         Unitatea de învăţare: Marile sărbători creştine (Învierea Domnului)
	                               Numărul de ore alocat: 2                                                                                                   Perioada: ……………………………….
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	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
	1.
	Sărbătoarea Învierii Domnului – moment de bucurie sfântă
	3.4; 4.1
	 Audierea unei casete / lecturi despre Învierea Domnului.
	 Exerciţii de „citire” a unor planşe cu icoane / imagini despre Învierea Domnului.
	 Povestirea evenimentelor de la Învierea Domnului.
	 Descrierea modului de pregătire a creştinilor pentru Sfintele Paşti.
	 Explicarea şi reprezentarea elementelor tradiţionale de Paşti.
	 Dialog pentru antrenarea elevilor în folosirea termenilor nou învăţaţi.
	 Observarea şi descrierea unor imagini cu caracter religios.
	 Exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu termenii nou învăţaţi, pe baza unor imagini reprezentative.
	 Exerciţii de formulare a unor întrebări, plecând de la noile cunoştinţe dobândite.
	 conversaţia, exerciţiul, explicaţia, povestirea;
	 Icoane cu Învierea Domnului;
	 mijloace audio;
	 activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	( 1 oră.
	 observare sistematică
	 temă de lucru în clasă
	2.
	Mâini lucrătoare, inimi rugătoare – lucrări practice (Felicitare de Paşti)
	2.2
	 Realizarea unei felicitări de Paşti.
	 Exerciţii de alcătuire (în propoziţii simple) a unui mesaj cu conţinut religios.
	 activitate individuală şi pe grupe pentru realizarea unei felicitări; 
	 decupaje, lipici, creioane colorate, coli de hârtie;
	( 1 oră.
	 probă practică
	CLASA a III-a           Unitatea de învăţare: Activităţi extracurricuare: ŞCOALA ALTFEL
	                                 Numărul de ore alocat: 1                                                                                                         Perioada: …………………………
	CLASA a III-a         5. Unitatea de învăţare: Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
	                                  Numărul de ore alocat: 6+1                                                                                                   Perioada: …………………………
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	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
	1.
	,,Tatăl nostru’’ – Rugăciunea Domnească. Explicarea rugăciunii
	1.2; 2.1; 3.2
	 Lecturarea unor texte biblice reprezentative (selectiv  Predica de pe munte).
	( 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; pe tema dată;
	( Audierea rostirii rugăciunii Tatăl nostru;
	 Enumerarea cerinţelor şi învăţăturilor din rugăciunea Domnească;
	 Explicarea celor şapte cereri din Rugăciunea Domnească.
	 Exerciţii de dialog privind importanţa aplicării în viaţa personală a acestor învăţături creştine.
	( lectura expresivă, povestirea, conversaţia, explicaţia, problematizarea, studiu de caz;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare etc.); 
	( Icoanele Hristos – Învăţătorul  şi Iisus şi copiii;
	 cântarea religioasă Tatăl nostru;
	 planşe cu ilustraţii sugestive;
	( activitate frontală, activitate individuală şi pe grupe; 
	 fişă de lucru;
	( 3 ore.
	( observarea sistematică 
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă 
	( temă pentru acasă
	2.
	Minunile Mântuitorului: Potolirea furtunii pe mare
	2.1; 3.4; 5.1
	( Povestirea minunii Potolirea furtunii pe mare săvârşite de Domnul nostru Iisus Hristos (timp, loc, persoane implicate etc.)
	( Exerciţii de identificare a atributelor divine dovedite de Mântuitorul Iisus Hristos în săvârşirea minunii;
	( Exerciţii de diferenţiere între fapte obişnu-ite şi minuni;
	( Exerciţii de sesizare a manifestării relaţiei dintre Dumnezeu şi  om ca o relaţie Pă-    rinte - fiu;
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale folositoare progresului vieţii spirituale;
	( Prezentarea unor evenimente din viaţa personală prin care au simţit prezente ace-leaşi atribute divine cu cele indicate în minune;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului prin raportare la comportamentul per-soanelor implicate în săvârşirea minunilor.
	( povestirea, lectura expresivă, explicaţia, studiu de caz, meditaţia religioasă; 
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare etc.); 
	( icoana „Potolirea furtunii pe mare”;
	 ( activitate frontală şi activitate individuală; 
	 ( 1 oră.
	( observarea sistematică 
	( probă orală 
	( temă pentru acasă  
	( temă de lucru în clasă 
	( autoevaluarea
	3.
	Învierea fiicei lui Iair
	2.1; 3.4; 5.1
	( Povestirea minunii Învierea fiicei lui Iair săvârşite de Domnul nostru Iisus Hristos (timp, loc, persoane implicate etc.)
	( Exerciţii de identificare a atributelor divine dovedite de Mântuitorul Iisus Hristos în săvârşirea minunii;
	( Exerciţii de diferenţiere între fapte obişnu-ite şi minuni;
	( Exerciţii de sesizare a manifestării relaţiei dintre Dumnezeu şi  om ca o relaţie Pă-    rinte-fiu;
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale folositoare progresului vieţii spirituale;
	( Prezentarea unor evenimente din viaţa personală prin care au simţit prezente ace-leaşi atribute divine cu cele indicate în minune;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului prin raportare la comportamentul per-soanelor implicate în săvârşirea minunilor.
	( povestirea, lectura expresivă, explicaţia, studiu de caz, meditaţia religioasă; 
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare etc.); 
	( icoana „Învierea fiicei lui Iair”;
	( activitate frontală şi activitate individuală; 
	( 1 oră.
	( observarea sistematică 
	( probă orală 
	( temă pentru acasă  
	( temă de lucru în clasă 
	( autoevaluarea
	4.
	Mâini lucrătoare, inimi rugătoare - lucrări practice* (Roagă-te pentru aproapele tău)
	 Realizarea unui colaj cu titlu: Roagă-te pentru aproapele tău ; 
	 Exerciţii de alcătuire (în propoziţii simple) a unui mesaj cu conţinut religios.
	 activitate individuală şi pe grupe pentru realizarea unui colaj cu titlu: Roagă-te pentru aproapele tău ; 
	 coli de hârtie, creioane, foarfece, lipici, coală de carton;
	( 1 oră.
	probă practică
	5.
	Lecţie de consolidare
	1.2; 2.1; 3.2; 3.4; 5.1
	( Exerciţii de dialog pe tema învăţăturilor morale transmise de Mântuitorul Iisus Hristos prin cuvânt (Predica de pe munte) şi faptă (minuni);
	( Prezentarea modalităţilor de manifestare a iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni prin minunile studiate;
	( Exerciţii de construire a unui text cu titlul: Hristos–Învăţătorul lumii, pe baza unui plan de idei;
	( Exerciţii de completare a unor enunţuri la-cunare, rebusuri;
	( Exerciţii de argumentare/ contraargumentare în soluţionarea unor situaţii problemă apărute într-un grup;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului prin raportare la învăţăturile date de Domnul nostru Iisus Hristos.
	( conversaţia, studiu de caz, meditaţia, reli-gioasă, exerciţiul;
	( test de evaluare; 
	( activitate frontală, activitate individuală; 
	( 1 oră.
	( probă orală
	( probă scrisă 
	( autoevaluarea



