
CLASA a IV-a         1. Unitatea de învăţare: Despre credinţa creştină           
                                   Numărul de ore alocat: 3+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. Cu Dumnezeu la început 

de an şcolar! 
1.3  Exerciţii de dialog pe tema dată. 

 Exerciţii de dezbatere a unor întâmplări, 
din timpul vacanţei, cu conţinut moralizator 
 Exerciţii de identificare a unor măsuri 
corecte pentru îmbunătăţirea vieţii de 
şcolar şi vieţii de creştin. 
 Exerciţii de reactualizare a cunoştinţelor 
dobândite în clasa a III-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. Cum devenim creştini? 

 

1.1; 
1.2 

 Exerciţii de definire a noţiunii de ,,creştin ; 
 Exerciţii de identificare şi prezentare a 
credinţei creştine după repere lingvistice şi 
faptice: Sfânta Scriptură, Mântuitor, iubire 
creştină, porunca mântuitoare, botez, 
cuminţenie, ascultare, milostenie, bunătate, 
răbdare, acceptare etc; 
 Dialog pe baza învăţăturilor de credinţă; 
 Discuţii de valorificare a experienţei de 
viaţă religioasă a elevilor, dobândită în 
familie şi prin participarea la slujbele 
Bisericii (cunoştinţe generale despre botez, 
împărtăşanie); 
 Exerciţii de descriere orală, sumară (cu 
ajutorul profesorului) a unor Sf. Taine 
(botez, împărtăşanie) 
 Prezentarea generală a Sf. Taine a 
Botezului, ca poruncă dumnezeiască;  
 Discutarea unor aspecte concrete: naşi, 
angajament, respect, iertare, greşeală 
îndreptare. 
 

 lectură expresivă, descrierea, conversa-
ţia, explicaţia, exerciţiul, cântarea religioasă; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
materiale didactice auxiliare, povestiri 
morale etc.); fişe de lucru; 
 planşa Sfânta Taină a Botezului; 
 activitate frontală şi activitate individuală; 
 1oră. 

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

 

 



3. Cum ne păstrăm sufletul 
curat? 

1.2; 
4.1; 
4.2 

 Exerciţii de identificare a situaţiilor când 
sufletul se poate murdări. 
 Enumer lităţilor prin care un area moda
creştin îşi poate păstra sufletul curat în 
situaţiile identificate. 
 Exerciţii de dialog şi interpretare a unor 
întâmplări cu conţinut moralizator 
 Exerciţii de caracterizare a unui bun creştin. 

 lectură expresivă, descrierea, conversa-
ţia, explicaţia, exerciţiul, cântarea religioasă; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
materiale didactice auxiliare, povestiri 
mora-le etc.); fişe de lucru; 
 ilustraţii sugestive; 
 activitate frontală şi activitate individuală; 
 1 oră. 

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

 

4. Lecţie de consolidare a 
cunoştinţelor  

 

1.1; 
1.2; 
1.3; 
4.1; 
4.2 

 Identificare mesajelor unor texte legate de 
tema anunţată. 
 Alcătuire de scurte compuneri cuprinzând 
cuvinte date, plan dat, sau compuneri 
libere pe teme religioase cu tema: Sunt un 
bun creştin! 
 

 test de evaluare, chestionar; 
 activitate frontală şi activitate individuală 
şi pe grupe; 
 1 oră 

 probă orală 
 probă scrisă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASA a IV- a              2. Unitatea de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu prin poruncile Sale  
                                         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.  Decalogul – generalităţi   

 
1.3; 
2.1; 
3.2; 
4.1; 
4.2 

 Exerciţii de dialog pe tema normelor de 
comportament indicate de Decalog; 
 Exerciţii de dialog pe tema Urmările 
respectării / nerespectării legilor (regulilor) 
de către oameni; 
 Exerciţii de dialog privind urmările 
pozitive/negative, la nivel individual, de 
grup şi social, a respectării/nerespectării 
Decalogului; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului prin raportarea la regulile de 
comportament indicate în Decalog; 
 Discutarea în clasă a unor reguli de 
comportament moral–religios; 
 Exerciţii de identificare a celor 10 Porunci 
în Sfânta Scriptură; 
 Exerciţii de citire explicativă şi selectivă a 
celor 10 Porunci; 
 Exerciţii de memorare şi explicare a 
Decalogului; 
 Lecturarea unor povestiri pe baza porun-
cilor divine; 
 Alcătuirea unui ,,Jurnal-Decalog’’ pentru 
îmbunătaţirea vieţii spirituale; 
 Exerciţii de formare a convingerilor 
morale şi a atitudinilor; argumentarea 
opţiunilor; 
 Studii de caz; 
 Jocuri de rol pentru manifestarea 
opţiunilor de răspuns,în situaţii care cer 
atitudini moral-creştine. 
 Exerciţii de sesizare a situaţiilor de neîn-
călcare / încălcare a celor 10 reguli de 
comportament indicate în Decalog. 
 

 lectura expresivă, conversaţia, exerciţiul,  
problematizarea, dezbaterea; 
  texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare, povestiri 
morale informaţii din mass-media, etc.); 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe;  
 1 oră. 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 

 

2. Decalogul – datoriile 
faţă de Dumnezeu  
 
 

1.3; 
2.1; 
3.2; 
4.1; 
4.2 

 Exerciţii de dialog pe tema Decalogul – 
datoriile faţă de Dumnezeu. 
 Argumentarea biblică. 
 Exerciţii de citire, transcriere, memorare 

 lectura, exerciţiul, explicaţia, observarea 
dirijată, conversaţia, jocul de rol, studiu de 
caz; 
 texte–suport (selectate din Biblie, manual, 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 temă pentru acasă 

 

 



logică a datoriilor faţă de Dumnezeu. 
 Discuţii, exerciţii de meditaţie pentru 
autocunoaştere. 
 Exerciţii morale de formare a 
convingerilor morale şi a atitudinilor, 
argumentarea opţiunilor. 
 Exerciţii de dialog privind urmările pozitive 
/ negative, la nivel individual, de grup şi 
social, a respectării / nerespectării datoriilor 
faţă de Dumnezeu. 
 Jocul de rol pentru manifestarea opţiunilor 
de răspuns, în situaţii care cer atitudini 
moral–creştine. 
 Lecturarea unor povestiri pe baza 
poruncilor divine.  
 

materiale didactice auxiliare, povestiri 
morale etc.); 
 planşa Decalogul; 
 casete audio sau lecturi cu povestiri 
morale; 
 2 ore. 

3. Decalogul – datoriile 
faţă de aproapele nostru 
 
 

1.3; 
2.1; 
3.2; 
4.1; 
4.2 

 Exerciţii de dialog pe tema Decalogul – 
datoriile faţă de aproapele. 
 Argumentarea biblică. 
 Discutarea în clasă a unor reguli de 
comportament moral-religios. 
 Jocul de rol pentru manifestarea opţiunilor 
de răspuns,  în situaţii care cer atitudini 
moral – creştine. 
 Lecturarea unor povestiri pe baza 
poruncilor divine. 
 Exerciţii de citire, transcriere, memorare 
logică a datoriilor faţă de aproapele. 
 Discuţii, exerciţii de meditaţie pentru 
autocunoaştere. 
 Exerciţii morale de formare a 
convingerilor morale şi a atitudinilor, 
argumentarea opţiunilor. 
 Exerciţii de dialog privind urmările pozitive 
/ negative, la nivel individual, de grup şi 
social, a respectării / nerespectării datoriilor 
faţă de aproapele. 
 

 lecturarea, exerciţiul, explicaţia, 
observarea dirijată, conversaţia, jocul de 
rol, studiul de caz; 
 texte–suport (selectate din Biblie, manual, 
materiale didactice auxiliare, povestiri 
morale etc.); 
 planşa Decalogul; 
 casete audio sau lecturi cu povestiri 
morale 
 fişă de lucru; 
 2 ore. 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 temă pentru acasă 

 

4. Marea poruncă a iubirii  1.3; 
2.1; 
4.1; 
4.2 

 Exerciţii de explicare a marii porunci a 
iubirii, dată de Mântuitorul Iisus Hristos; 
 Exerciţii de dialog pe tema  iubirii faţă de 
Dumnezeu şi faţă de semeni; 
 Discutarea normelor de comportament 
moral-religios; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului prin raportare la marea poruncă a iubirii. 
 Exerciţii de identificare a unor modalităţi  
de aplicare a poruncii iubirii creştine în re-

 explicaţia, conversaţia, problematizarea, 
dezbaterea, studiu de caz; 
 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, materiale didactice auxiliare, 
informaţii din mass-media ); 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe;  
 1 oră 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 temă pentru acasă 

 

 



laţie cu semenii; 
 Descrierea unor situaţii concrete de viaţă 
din care să reiasă dragostea lui Dumnezeu 
faţă de oameni. 
 

5. Lecţie de consolidare a 
cunoştinţelor  

 

1.3; 
2.1; 
3.2; 
4.1; 
4.2 

 Stabilirea unor măsuri concrete de înlă-
turare a cazurilor de încălcare a celor 10 
porunci divine; 
 Rezolvarea de texte lacunare, de itemi de 
pereche etc. 
 

 conversaţia, problematizarea, studiul de 
caz, dezbaterea; 
 test de evaluare; 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
 1 oră. 

 probă orală 
 probă scrisă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASA a IV-a          Unitatea de învăţare: Marile sărbători creştine  (Naşterea 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. Naşterea Domnului în 

tradiţia creştină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3; 
2.1; 
3.3; 
3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.  
 

 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; 
 fişă de lucru; 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
 1 oră. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 observarea sistematică 
 tema de lucru în clasă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mâini lucrătoare, inimi 
rugătoare – lucrări 

practice (afişe pentru 
Crăciun) 

1.3; 
2.1; 
3.3; 
3.4 

 Realizarea unui afiş 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 IV-a         3.  Unitatea de învăţare: Modele de credinţă în  Vechiul Testament 
                                       Numărul de ore alocat: 2+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. 
 

Profetul Ilie 
 

2.1; 
3.1; 
4.2; 
5.1 

 Explicarea şi utilizarea termenului de 
profet; 
 Sublinierea rolului pe care profeţii l-au 
avut în păstrarea credinţei în Adevăratul 
Dumnezeu a poporului din care avea să se 
nască Mântuitorul lumii 
 Exerciţii de povestire a evenimentelor din 
viaţa profetului Ilie. 
 Exerciţii de formulare a ideilor principale; 
 Exerciţii de identificare a faptelor bine-
plăcute lui Dumnezeu prin care profetul a 
contribuit la păstrarea credinţei în 
Adevăratul Dumnezeu a poporului ales; 
 Exerciţii de identificare a virtuţilor morale 
ale profetului, cunoscând aspecte din viaţa lui;  
 Exerciţii de comparare a comportamen-
telor persoanelor biblice din textele biblice 
studiate şi din viaţa cotidiană; 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor mora- 
le folositoare progresului vieţii spirituale 
individuale, de grup şi  sociale; 
 Exerciţii de argumentare a cinstirii 
profetului Ilie în rândul sfinţilor. 
 

 lectura explicativă, conversaţia, proble-
matizarea, exerciţiul, meditaţia religioasă; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare, etc.); 
 icoana Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul, 
calendarul creştin ortodox, imagini din 
sinaxar etc.; 
 activitate frontală şi activitate individuală 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 autoevaluarea 

 

2. Profetul Daniel 2.1; 
3.1; 
4.2; 
5.1 

 Explicarea şi utilizarea termenului de 
profet; 
 Sublinierea rolului pe care profeţii l-au 
avut în păstrarea credinţei în Adevăratul 
Dumnezeu a poporului din care avea să se 
nască Mântuitorul lumii 
 Exerciţii de povestire a evenimentelor din 
viaţa profetului Daniel. 
 Exerciţii de formulare a ideilor principale; 
 Exerciţii de identificare a faptelor bine-
plăcute lui Dumnezeu prin care profetul a 
contribuit la păstrarea credinţei în 
Adevăratul Dumnezeu a poporului ales; 

 lectura explicativă, conversaţia, proble-
matizarea, exerciţiul, meditaţia religioasă; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare, etc.); 
 icoana Sfântul Prooroc Daniel, 
calendarul creştin ortodox, imagini din 
sinaxar etc.; 
 activitate frontală şi activitate individuală 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 autoevaluarea 

 

 



 Exerciţii de identificare a virtuţilor morale 
ale profetului, cunoscând aspecte din viaţa lui;  
 Exerciţii de comparare a comportamen-
telor persoanelor biblice din textele biblice 
studiate şi din viaţa cotidiană; 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor mora- 
le folositoare progresului vieţii spirituale 
individuale, de grup şi  sociale; 
 Exerciţii de argumentare a cinstirii 
profetului Daniel în rândul sfinţilor. 
 

3. Lecţie de consolidare a 
cunoştinţelor  

 

2.1; 
3.1; 
4.2; 
5.1 

 Exerciţii de realizare a unor tabele crono-
logice cu principalele evenimente din Ve-
chiul Testament; 
 Exerciţii de prezentare a modalităţilor prin 
care profeţii au contribuit la păstrarea cre-
dinţei în Adevăratul Dumnezeu, a poporului 
ales; 
 Explicarea principalelor profeţii mesianice; 
 Exerciţii de dialog pe tema statorniciei în 
credinţă; 
 Exerciţii de identificare în vieţile sfinţilor a 
unor situaţii de manifestare a statorniciei în 
dreapta credinţă. 
 

 conversaţia, problematizarea, studiu de 
caz, exerciţiul, explicaţia; 
 test de evaluare; 
 activitate frontală şi activitate individuală; 
 1 oră. 

 probă scrisă 
 probă orală 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



CLASA a IV-a          4. Unitatea de învăţare: Iisus Hristos – Dumnezeu şi Om 
                                    Număr de ore alocat: 11+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. Intrarea Domnului în  

Ierusalim – Floriile 
1.3; 
2.1; 
3.3; 
3.4 

 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei; 
 exerciţii de indicare pe hartă a drumului 
Betania - Ierusalim; 
 Exerciţii de identificare cu ajutorul profeso-
rului, a textului scripturistic pe tema dată; 
 Descrierea Intrării Domnului în Ierusalim şi 
indicarea impresiilor; 
 Explicarea simbolului ramurilor verzi şi a 
denumirii sărbătorii-Floriile; 
 Exprimarea opiniei personale despre atitu-
dinea persoanelor care L-au întâmpinat pe 
Hristos la intrarea în Ierusalim; 
 Participarea la slujba de Florii; 
 Exerciţii de intonare a colindului de Florii; 
 Exerciţii de dialog pe tema: ,,Cum L-ai fi 
întâmpinat tu pe Iisus Hristos dacă erai a-
tunci în Ierusalim?’’ 
 

 lectura explicativă, conversaţia, proble-
matizarea ,explicaţia, cântarea religioasă; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare etc.); 
 harta  Palestina Noului Testament; 
 icoană  Intrarea Domnului în Ierusalim; 
 casete audio; 
 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 
 1 oră.  
 

 observaţia sistematică 
 probă orală 
 tema pentru acasă 
 autoevaluarea 

 

2. Cina cea de Taină 1.3; 
2.1; 
3.3; 
3.4 

 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei; 
 Exerciţii de indicare pe hartă a locului 
desfăşurării; 
 Descrierea Cinei  de Taină (timp, loc,  
persoane, evenimente petrecute); 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor mora-
le, desprinse din atitudinea Mântuitorului Ii-
sus Hristos, necesare  îmbogăţirii vieţii spiri-
tuale. 
 Descrierea comemorării şi reactualizării 
Cinei cele de Taină, astăzi, în Biserică. 
 

 lectura explicativă, conversaţia, proble-
matizarea, explicaţia, cântarea religioasă; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare etc.); 
 harta  Palestina Noului Testament; 
 planşă didactică (Sfântul Potir, Sfântul 
Disc); 
 icoană  Cina cea de Taină; 
 casetă video; 
 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 
 1 oră.  
 

observaţia sistematică 
 probă orală 
 tema pentru acasă 
 autoevaluarea 

 

 



3. Patimile  Domnului 1.3; 
2.1; 
3.3; 
3.4 

 Exerciţii de lectură corectă şi afectivă a 
Patimilor din Sfânta Scriptură; 
 Exerciţii de identificare şi ordonare logică a 
imaginilor cu evenimentele din Săptămâna 
Patimilor; 
 Descrierea Patimilor Domnului (loc, timp, 
persoane prezente, cauzele, mijloacele de 
uneltire şi prindere); 
 Exerciţii de dialog pe tema Patimilor 
Mântuitorului; 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor mora-
le, desprinse din atitudinea Mântuitorului Ii-
sus Hristos, necesare  îmbogăţirii vieţii spiri-
tuale; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului prin raportare la comportamentul 
Mântuitorului Iisus Hristos în timpul patimilor 
Sale; 
 Exerciţii de memorare şi intonare a Proho-
dului Domnului; 
 Participarea la Deniile din Săptămâna 
Patimilor. 
 

 conversaţia, exerciţiul, problematizarea, 
meditaţia religioasă, cântarea religioasă; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare etc.); 
 planşă didactică sugestivă cu imagini din 
Săptămâna Patimilor, fişă de lucru, harta  
Ierusalimul Noului Testament;  
 icoana  Cina cea de Taină; harta  Ierusalimul  
Noului Testament; 
 casetă audio-video; 
 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 
  4 ore. 
 

 observaţia sistematică 
 probă orală 
 probă scrisă 
 autoevaluarea 

 

4. Învierea Domnului 
 

 
 
 
 

1.3; 
2.1; 
3.3; 
3.4 

 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei; 
 exerciţii de identificare şi citire a textelor 
scripturistice pe tema dată; 
 Descrierea Învierii Domnului; 
 Explicarea importanţei Patimilor şi Învierii 
Domnului pentru mântuirea oamenilor; 
 Participarea la slujba Sfintei Învieri; 
 Exerciţii de memorare şi intonare a 
cântărilor Învierii Domnului (de exemplu 
Luminează-te, luminează-te noule Ierusa-
lime); 
 Citirea şi comentarea unor poezii despre 
Învierea Domnului; 
 Alcătuirea unei compuneri cu titlul: 
,,Sărbătoarea Învierii Domnului în familia 
mea’’ 
 

 lectura explicativă, conversaţia, argumen-
tarea, meditaţia religioasă, cântarea religi-
oasă;  
 texte-suport (selectate de profesor din 
Sfânta Scriptură, materiale didactice auxili-
are, etc.); 
 icoană  Învierea Domnului; 
 fişă de lucru 
 hartă  Palestina Noului Testament; 
 activitate frontală, activitate individuală 
 1 oră. 

 observaţia sistematică 
 probă orală 
 tema pentru acasă 
 autoevaluarea 

 

 



5.  Cum sărbătorim 
Învierea Domnului* 

1.3; 
2.2; 
5.1 

 Citirea şi comentarea unor poezii despre 
Învierea Domnului; 
 Alcătuirea unei compuneri cu titlul 
:,,Sărbătoarea Învierii Domnului în familia 
mea’’ 
 Discuţii despre diferenţele care apar în 
ceea ce priveşte data sărbătoririi Paştelui în 
lumea creştină. 
 Organizarea unei expoziţii cu tema: 
„Sărbătorim Învierea Domnului!” 

 lectura explicativă, conversaţia, argumen-
tarea, 
 texte – suport ( poezii selectate de 
profesor pe tema Învierii Domnului); 
 materiale necesare expoziţiei(decupaje, 
lipici, hârtie, acuarele etc.); 
 1 oră. 

 observaţia sistematică 
 probă orală 
 probă practică 
 

 

6. Iisus Hristos se arată 
după Înviere 

 
1.3; 
2.1; 
3.3; 
3.4 

 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanelor ce 
reprezintă arătările Domnului nostru Iisus 
Hristos, după Învierea Sa din morţi; 
 Exerciţii de identificare şi citire a textelor 
scripturistice pe tema dată; 
 Exerciţii de identificare a persoanelor căro-
ra S-a arătat Hristos; 
 Exerciţii de memorare şi intonare a 
cântărilor Învierii Domnului (de exemplu 
Luminează-te, luminează-te, noule Ierusa-
lime). 

 lectura explicativă, conversaţia, argumen-
tarea, meditaţia religioasă, cântarea religi-
oasă;  
 texte-suport (selectate de profesor din 
Sfânta Scriptură, materiale didactice auxili-
are, etc.); 
 icoane  Arătările după Înviere; 
 fişă de lucru; 
 hartă  Palestina Noului Testament; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

  

7. Înălţarea la cer. Ziua 
eroilor 

1.3; 
2.1; 
3.3; 
3.4 

 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei; 
 Exerciţii de identificare, cu ajutorul 
profesorului, a textului scripturistic pe tema 
dată; 
 Descrierea evenimentelor biblice (timp, 
loc, persoane prezente, mod, scop); 
 Exerciţii de dialog pe tema: Hristos pleacă, 
dar nu ne părăseşte; 
 Exerciţii de identificare a misiunii eroilor 
neamului; 
 Argumentarea legăturii dintre Înălţarea 
Domnului – Ziua Eroilor neamului; 
 Precizarea modalităţilor de cinstire a eroi-
lor; 
 Exerciţii de memorare şi intonare a tropa-
rului Înălţării Domnului, şi a Imnului eroilor; 
 Enumerarea unor nume de eroi ai patriei. 

 povestirea, conversaţia, explicaţia, cânta- 
rea religioasă;  
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptu-
ră, materiale didactice auxiliare, etc.); 
 icoana Înălţarea Domnului; 
 hartă  Palestina Noului Testament; 
 planşă didactică sugestivă cu ilustraţii 
care înfăţişează locul şi biserica Înălţării 
Domnului – Ierusalim; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 2 ore. 

 observaţia sistematică 
 probă orală 
 temă de lucru în clasă 

 

8. Lecţie de consolidare a 
cunoştinţelor  

 

1.3; 
2.1; 
3.3; 
3.4 

 Exerciţii de completare a unor enunţuri 
lacunare şi rebusuri; 
 Exerciţii de recunoaştere a unor date 
despre Săptămâna Patimilor şi Învierea 
Domnului; 
 Explicarea scopului Patimilor şi Învierii 
Domnului;  
 Argumentarea slujirii arhiereşti şi împără-
teşti a Mântuitorului Iisus Hristos. 

 test de evaluare; 
 conversaţia; 
 1 oră 

 observaţia sistematică 
 probă scrisă 
 

 

 



 
 
CLASA a IV-a         5. Unitatea de învăţare: Sfinţii – prietenii copiilor 
                                   Număr de ore alocat: 2+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.  Sfinţii Apostoli Petru şi 

Pavel 
2.1; 
4.3 

 Exerciţii de lectură expresivă (din Sfânta 
Scriptură) despre viaţa şi activitatea 
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel; 
 Exerciţii de dialog pe tema comportamen-
tului Sfântului Apostol Pavel înainte şi după 
convertirea sa la creştinism; 
 Exerciţii de argumentare a denumirii de 
,,apostol’’ dată Sfântul Apostol Pavel; 
 

 
 Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei 
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel; 
 Exerciţii de identificare a virtuţilor morale, 
cunoscând aspecte din viaţa lor, prin care 
au dobândit sfinţenia; 
 Încadrarea liturgică a Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel în anul calendaristic; 
 Exerciţii de introspecţie; 
 Exerciţii de citire selectivă din Acatistul 
Sfinţilor Petru şi Pavel; 
 Încadrarea liturgică a sfântului în anul 
calendaristic; 
  Exerciţii de recunoaştere a sfinţilor în 
icoane; 
 Vizitarea de mănăstiri, biserici care au ca 
protectori, sfinţii. 
 

 conversaţia, explicaţia, lectura biblică, ob-
serarea dirijată; 
 texte-suport ( selectate din Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare etc) ;  
 icoana Sfinţilor Petru şi Pavel; 
 casetă audio; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 observaţia sistematică 
 probă orală 
 temă pentru acasă 

 

 



 

2. Sfântul Ioan Iacob 
Românul 

2.1, 
4.3 

 Exerciţii de povestire a vieţii şi activităţii 
Sfântului Iacob Românul; 
 Exerciţii de dialog privind comportamentul 
Sfântului în timpul pătimirii sale; 
 Exerciţii de identificare a virtuţilor morale 
caracteristice Sfântul Iacob Românul, 
cunoscând faptele sale prin care a 
dobândit sfinţenia; 
 Exerciţii de citire selectivă din Acatistul 
Sfântului; 
 Încadrarea liturgică a sfântului în anul 
calendaristic; 
  Exerciţii de recunoaştere a sfântului în 
icoane; 
 Vizitarea de mănăstiri, biserici care au ca 
protectori, Sfinţii Ap. Petru şi Pavel. 
 

 lectura, conversaţia, explicaţia, observaţi-
a dirijată, problematizarea, meditaţia religi-
oasă; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptu-
ră, Vieţile sfinţilor, materiale didactice auxi-
liare, Acatistier etc.) 
 icoana Sf. Iacob românul, harta Ţării 
Sfinte, calendarul creştin-ortodox; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 observatia sistematică 
 temă de lucru în clasă 
 autoevaluarea 

 

3. Lecţie de consolidare a 
cunoştinţelor  

 

2.1, 
4.3 

 Exerciţii de identificare a sfinţilor studiaţi, 
după reprezentări iconice; 
 Exerciţii de stabilire a modalităţilor de 
contribuţie a acestor sfinţi la păstrarea şi  
răspândirea creştinismului; 
 Enumerarea virtuţilor morale şi a faptelor 
bineplăcute lui Dumnezeu prin care au 
primit cununa sfinţeniei; 
 Exerciţii de alcătuire a unui text cu titlul 
Sângele martirilor - sămânţa creştinismului; 
 Exerciţii de completare a unor enunţuri 
lacunare şi rebusuri; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului prin raportare la modelul oferit de 
sfinţii studiaţi; 
 Exerciţii de stabilire a unor măsuri 
concrete pentru îmbunătăţirea vieţii spiri-
tuale şi păstrarea dreptei credinţe; 
 Explicarea titlului unităţii de învăţare. 
 

 conversaţia, observarea; 
 icoanele sfintilor studiaţi; 
 test de evaluare; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 probă scrisă 
 autoevaluarea 

 

 


	CLASA a IV-a         1. Unitatea de învăţare: Despre credinţa creştină          
	                                   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.
	Cu Dumnezeu la început de an şcolar!
	1.3
	 Exerciţii de dialog pe tema dată.
	 Exerciţii de dezbatere a unor întâmplări, din timpul vacanţei, cu conţinut moralizator
	 Exerciţii de identificare a unor măsuri corecte pentru îmbunătăţirea vieţii de şcolar şi vieţii de creştin.
	 Exerciţii de reactualizare a cunoştinţelor dobândite în clasa a III-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.
	Cum devenim creştini?
	1.1;
	1.2
	( Exerciţii de definire a noţiunii de ,,creştin ;
	( Exerciţii de identificare şi prezentare a credinţei creştine după repere lingvistice şi faptice: Sfânta Scriptură, Mântuitor, iubire creştină, porunca mântuitoare, botez, cuminţenie, ascultare, milostenie, bunătate, răbdare, acceptare etc;
	( Dialog pe baza învăţăturilor de credinţă;
	( Discuţii de valorificare a experienţei de viaţă religioasă a elevilor, dobândită în familie şi prin participarea la slujbele Bisericii (cunoştinţe generale despre botez, împărtăşanie);
	( Exerciţii de descriere orală, sumară (cu ajutorul profesorului) a unor Sf. Taine (botez, împărtăşanie)
	( Prezentarea generală a Sf. Taine a Botezului, ca poruncă dumnezeiască; 
	( Discutarea unor aspecte concrete: naşi, angajament, respect, iertare, greşeală îndreptare.
	( lectură expresivă, descrierea, conversa-ţia, explicaţia, exerciţiul, cântarea religioasă;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare, povestiri morale etc.); fişe de lucru;
	( planşa Sfânta Taină a Botezului;
	( activitate frontală şi activitate individuală;
	( 1oră.
	( observaţia sistematică
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	( temă pentru acasă
	3.
	Cum ne păstrăm sufletul curat?
	1.2; 4.1; 4.2
	 Exerciţii de identificare a situaţiilor când sufletul se poate murdări.
	 Enumerarea modalităţilor prin care un creştin îşi poate păstra sufletul curat în situaţiile identificate.
	 Exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator
	 Exerciţii de caracterizare a unui bun creştin.
	( lectură expresivă, descrierea, conversa-ţia, explicaţia, exerciţiul, cântarea religioasă;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare, povestiri mora-le etc.); fişe de lucru;
	( ilustraţii sugestive;
	( activitate frontală şi activitate individuală;
	( 1 oră.
	( observatia sistematică
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	( temă pentru acasă
	4.
	Lecţie de consolidare a cunoştinţelor 
	1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 4.2
	 Identificare mesajelor unor texte legate de tema anunţată.
	 Alcătuire de scurte compuneri cuprinzând cuvinte date, plan dat, sau compuneri libere pe teme religioase cu tema: Sunt un bun creştin!
	( test de evaluare, chestionar;
	( activitate frontală şi activitate individuală şi pe grupe;
	( 1 oră
	( probă orală
	( probă scrisă
	CLASA a IV- a              2. Unitatea de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu prin poruncile Sale 
	                                         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.
	 Decalogul – generalităţi       
	1.3; 2.1; 3.2; 4.1; 4.2
	 Exerciţii de dialog pe tema normelor de comportament indicate de Decalog;
	 Exerciţii de dialog pe tema Urmările respectării / nerespectării legilor (regulilor) de către oameni;
	 Exerciţii de dialog privind urmările pozitive/negative, la nivel individual, de grup şi social, a respectării/nerespectării Decalogului;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului prin raportarea la regulile de comportament indicate în Decalog;
	( Discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral–religios;
	( Exerciţii de identificare a celor 10 Porunci în Sfânta Scriptură;
	( Exerciţii de citire explicativă şi selectivă a celor 10 Porunci;
	( Exerciţii de memorare şi explicare a Decalogului;
	( Lecturarea unor povestiri pe baza porun-cilor divine;
	( Alcătuirea unui ,,Jurnal-Decalog’’ pentru îmbunătaţirea vieţii spirituale;
	( Exerciţii de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor; argumentarea opţiunilor;
	( Studii de caz;
	( Jocuri de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns,în situaţii care cer atitudini moral-creştine.
	( Exerciţii de sesizare a situaţiilor de neîn-călcare / încălcare a celor 10 reguli de comportament indicate în Decalog.
	( lectura expresivă, conversaţia, exerciţiul,  problematizarea, dezbaterea;
	(  texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-tură, materiale didactice auxiliare, povestiri morale informaţii din mass-media, etc.);
	( activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
	( 1 oră.
	( observarea sistematică 
	( probă orală 
	2.
	Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu 
	1.3; 2.1; 3.2; 4.1; 4.2
	 Exerciţii de dialog pe tema Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu.
	 Argumentarea biblică.
	 Exerciţii de citire, transcriere, memorare logică a datoriilor faţă de Dumnezeu.
	 Discuţii, exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere.
	 Exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor, argumentarea opţiunilor.
	 Exerciţii de dialog privind urmările pozitive / negative, la nivel individual, de grup şi social, a respectării / nerespectării datoriilor faţă de Dumnezeu.
	 Jocul de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns, în situaţii care cer atitudini moral–creştine.
	 Lecturarea unor povestiri pe baza poruncilor divine. 
	 lectura, exerciţiul, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, jocul de rol, studiu de caz;
	 texte–suport (selectate din Biblie, manual, materiale didactice auxiliare, povestiri morale etc.);
	 planşa Decalogul;
	 casete audio sau lecturi cu povestiri morale;
	( 2 ore.
	( observarea sistematică 
	( probă orală 
	( temă pentru acasă
	3.
	Decalogul – datoriile faţă de aproapele nostru
	1.3; 2.1; 3.2; 4.1; 4.2
	 Exerciţii de dialog pe tema Decalogul – datoriile faţă de aproapele.
	 Argumentarea biblică.
	 Discutarea în clasă a unor reguli de comportament moral-religios.
	 Jocul de rol pentru manifestarea opţiunilor de răspuns,  în situaţii care cer atitudini moral – creştine.
	 Lecturarea unor povestiri pe baza poruncilor divine.
	 Exerciţii de citire, transcriere, memorare logică a datoriilor faţă de aproapele.
	 Discuţii, exerciţii de meditaţie pentru autocunoaştere.
	 Exerciţii morale de formare a convingerilor morale şi a atitudinilor, argumentarea opţiunilor.
	 Exerciţii de dialog privind urmările pozitive / negative, la nivel individual, de grup şi social, a respectării / nerespectării datoriilor faţă de aproapele.
	 lecturarea, exerciţiul, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, jocul de rol, studiul de caz;
	 texte–suport (selectate din Biblie, manual, materiale didactice auxiliare, povestiri morale etc.);
	 planşa Decalogul;
	 casete audio sau lecturi cu povestiri morale
	 fişă de lucru;
	 2 ore.
	( observarea sistematică 
	( probă orală 
	( temă pentru acasă
	4.
	Marea poruncă a iubirii 

	1.3; 2.1; 4.1; 4.2
	( Exerciţii de explicare a marii porunci a iubirii, dată de Mântuitorul Iisus Hristos;
	( Exerciţii de dialog pe tema  iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni;
	( Discutarea normelor de comportament moral-religios;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului prin raportare la marea poruncă a iubirii.
	( Exerciţii de identificare a unor modalităţi 
	de aplicare a poruncii iubirii creştine în re-laţie cu semenii;
	( Descrierea unor situaţii concrete de viaţă din care să reiasă dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni.
	( explicaţia, conversaţia, problematizarea, dezbaterea, studiu de caz;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare, informaţii din mass-media );
	( activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
	( 1 oră
	( observarea sistematică 
	( probă orală 
	( temă pentru acasă
	5.
	Lecţie de consolidare a cunoştinţelor 
	1.3; 2.1; 3.2; 4.1; 4.2
	( Stabilirea unor măsuri concrete de înlă-turare a cazurilor de încălcare a celor 10 porunci divine;
	 Rezolvarea de texte lacunare, de itemi de pereche etc.
	 conversaţia, problematizarea, studiul de caz, dezbaterea;
	 test de evaluare;
	 activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	 1 oră.
	( probă orală
	( probă scrisă
	CLASA a IV-a          Unitatea de învăţare: Marile sărbători creştine  (Naşterea 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.
	Naşterea Domnului în tradiţia creştină
	1.3; 2.1; 3.3; 3.4
	( 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. 
	( 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;
	 fişă de lucru;
	 activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	( tema de lucru în clasă
	2.
	Mâini lucrătoare, inimi rugătoare – lucrări practice (afişe pentru Crăciun)
	1.3; 2.1; 3.3; 3.4
	 Realizarea unui afiş 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 IV-a         3.  Unitatea de învăţare: Modele de credinţă în  Vechiul Testament
	                                       Numărul de ore alocat: 2+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.
	Profetul Ilie
	2.1; 3.1; 4.2; 5.1
	( Explicarea şi utilizarea termenului de profet;
	( Sublinierea rolului pe care profeţii l-au avut în păstrarea credinţei în Adevăratul Dumnezeu a poporului din care avea să se nască Mântuitorul lumii
	( Exerciţii de povestire a evenimentelor din viaţa profetului Ilie.
	( Exerciţii de formulare a ideilor principale;
	( Exerciţii de identificare a faptelor bine-plăcute lui Dumnezeu prin care profetul a contribuit la păstrarea credinţei în Adevăratul Dumnezeu a poporului ales;
	( Exerciţii de identificare a virtuţilor morale ale profetului, cunoscând aspecte din viaţa lui; 
	( Exerciţii de comparare a comportamen-telor persoanelor biblice din textele biblice studiate şi din viaţa cotidiană;
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor mora-
	le folositoare progresului vieţii spirituale individuale, de grup şi  sociale;
	( Exerciţii de argumentare a cinstirii profetului Ilie în rândul sfinţilor.
	( lectura explicativă, conversaţia, proble-matizarea, exerciţiul, meditaţia religioasă;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-tură, materiale didactice auxiliare, etc.);
	( icoana Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul, calendarul creştin ortodox, imagini din sinaxar etc.;
	( activitate frontală şi activitate individuală
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( autoevaluarea
	2.
	Profetul Daniel
	2.1; 3.1; 4.2; 5.1
	( Explicarea şi utilizarea termenului de profet;
	( Sublinierea rolului pe care profeţii l-au avut în păstrarea credinţei în Adevăratul Dumnezeu a poporului din care avea să se nască Mântuitorul lumii
	( Exerciţii de povestire a evenimentelor din viaţa profetului Daniel.
	( Exerciţii de formulare a ideilor principale;
	( Exerciţii de identificare a faptelor bine-plăcute lui Dumnezeu prin care profetul a contribuit la păstrarea credinţei în Adevăratul Dumnezeu a poporului ales;
	( Exerciţii de identificare a virtuţilor morale ale profetului, cunoscând aspecte din viaţa lui; 
	( Exerciţii de comparare a comportamen-telor persoanelor biblice din textele biblice studiate şi din viaţa cotidiană;
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor mora-
	le folositoare progresului vieţii spirituale individuale, de grup şi  sociale;
	( Exerciţii de argumentare a cinstirii profetului Daniel în rândul sfinţilor.
	( lectura explicativă, conversaţia, proble-matizarea, exerciţiul, meditaţia religioasă;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-tură, materiale didactice auxiliare, etc.);
	( icoana Sfântul Prooroc Daniel, calendarul creştin ortodox, imagini din sinaxar etc.;
	( activitate frontală şi activitate individuală
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( autoevaluarea
	3.
	Lecţie de consolidare a cunoştinţelor 
	2.1; 3.1; 4.2; 5.1
	( Exerciţii de realizare a unor tabele crono-logice cu principalele evenimente din Ve-chiul Testament;
	( Exerciţii de prezentare a modalităţilor prin care profeţii au contribuit la păstrarea cre-dinţei în Adevăratul Dumnezeu, a poporului ales;
	( Explicarea principalelor profeţii mesianice;
	( Exerciţii de dialog pe tema statorniciei în credinţă;
	( Exerciţii de identificare în vieţile sfinţilor a unor situaţii de manifestare a statorniciei în dreapta credinţă.
	( conversaţia, problematizarea, studiu de caz, exerciţiul, explicaţia;
	( test de evaluare;
	( activitate frontală şi activitate individuală;
	( 1 oră.
	( probă scrisă
	( probă orală
	CLASA a IV-a          4. Unitatea de învăţare: Iisus Hristos – Dumnezeu şi Om
	                                    Număr de ore alocat: 11+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.
	Intrarea Domnului în 
	Ierusalim – Floriile
	1.3; 2.1; 3.3; 3.4
	( Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei;
	( exerciţii de indicare pe hartă a drumului Betania - Ierusalim;
	( Exerciţii de identificare cu ajutorul profeso-rului, a textului scripturistic pe tema dată;
	( Descrierea Intrării Domnului în Ierusalim şi indicarea impresiilor;
	( Explicarea simbolului ramurilor verzi şi a denumirii sărbătorii-Floriile;
	( Exprimarea opiniei personale despre atitu-dinea persoanelor care L-au întâmpinat pe Hristos la intrarea în Ierusalim;
	( Participarea la slujba de Florii;
	( Exerciţii de intonare a colindului de Florii;
	( Exerciţii de dialog pe tema: ,,Cum L-ai fi întâmpinat tu pe Iisus Hristos dacă erai a-tunci în Ierusalim?’’
	( lectura explicativă, conversaţia, proble-matizarea ,explicaţia, cântarea religioasă;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-tură, materiale didactice auxiliare etc.);
	( harta  Palestina Noului Testament;
	( icoană  Intrarea Domnului în Ierusalim;
	( casete audio;
	( activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe grupe;
	( 1 oră. 
	( observaţia sistematică
	( probă orală
	( tema pentru acasă
	( autoevaluarea
	2.
	Cina cea de Taină
	1.3; 2.1; 3.3; 3.4
	( Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei;
	( Exerciţii de indicare pe hartă a locului desfăşurării;
	( Descrierea Cinei  de Taină (timp, loc, 
	persoane, evenimente petrecute);
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor mora-le, desprinse din atitudinea Mântuitorului Ii-sus Hristos, necesare  îmbogăţirii vieţii spiri-tuale.
	( Descrierea comemorării şi reactualizării Cinei cele de Taină, astăzi, în Biserică.
	( lectura explicativă, conversaţia, proble-matizarea, explicaţia, cântarea religioasă;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-tură, materiale didactice auxiliare etc.);
	( harta  Palestina Noului Testament;
	( planşă didactică (Sfântul Potir, Sfântul Disc);
	( icoană  Cina cea de Taină;
	( casetă video;
	( activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe grupe;
	( 1 oră. 
	observaţia sistematică
	( probă orală
	( tema pentru acasă
	( autoevaluarea
	3.
	Patimile  Domnului

	1.3; 2.1; 3.3; 3.4
	( Exerciţii de lectură corectă şi afectivă a Patimilor din Sfânta Scriptură;
	( Exerciţii de identificare şi ordonare logică a imaginilor cu evenimentele din Săptămâna Patimilor;
	( Descrierea Patimilor Domnului (loc, timp, persoane prezente, cauzele, mijloacele de uneltire şi prindere);
	( Exerciţii de dialog pe tema Patimilor Mântuitorului;
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor mora-le, desprinse din atitudinea Mântuitorului Ii-sus Hristos, necesare  îmbogăţirii vieţii spiri-tuale;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului prin raportare la comportamentul Mântuitorului Iisus Hristos în timpul patimilor Sale;
	( Exerciţii de memorare şi intonare a Proho-dului Domnului;
	( Participarea la Deniile din Săptămâna Patimilor.
	( conversaţia, exerciţiul, problematizarea, meditaţia religioasă, cântarea religioasă;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-tură, materiale didactice auxiliare etc.);
	( planşă didactică sugestivă cu imagini din Săptămâna Patimilor, fişă de lucru, harta  Ierusalimul Noului Testament; 
	( icoana  Cina cea de Taină; harta  Ierusalimul 
	Noului Testament;
	( casetă audio-video;
	( activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe grupe;
	 ( 4 ore.
	( observaţia sistematică
	( probă orală
	( probă scrisă
	( autoevaluarea
	4.
	Învierea Domnului
	1.3; 2.1; 3.3; 3.4
	( Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei;
	( exerciţii de identificare şi citire a textelor scripturistice pe tema dată;
	( Descrierea Învierii Domnului;
	( Explicarea importanţei Patimilor şi Învierii Domnului pentru mântuirea oamenilor;
	( Participarea la slujba Sfintei Învieri;
	( Exerciţii de memorare şi intonare a cântărilor Învierii Domnului (de exemplu Luminează-te, luminează-te noule Ierusa-lime);
	( Citirea şi comentarea unor poezii despre Învierea Domnului;
	( Alcătuirea unei compuneri cu titlul: ,,Sărbătoarea Învierii Domnului în familia mea’’
	( lectura explicativă, conversaţia, argumen-tarea, meditaţia religioasă, cântarea religi-oasă; 
	( texte-suport (selectate de profesor din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxili-are, etc.);
	( icoană  Învierea Domnului;
	( fişă de lucru
	( hartă  Palestina Noului Testament;
	( activitate frontală, activitate individuală
	( 1 oră.
	( observaţia sistematică
	( probă orală
	( tema pentru acasă
	( autoevaluarea
	5. 
	Cum sărbătorim Învierea Domnului*
	1.3; 2.2; 5.1
	( Citirea şi comentarea unor poezii despre Învierea Domnului;
	( Alcătuirea unei compuneri cu titlul :,,Sărbătoarea Învierii Domnului în familia mea’’
	 Discuţii despre diferenţele care apar în ceea ce priveşte data sărbătoririi Paştelui în lumea creştină.
	 Organizarea unei expoziţii cu tema: „Sărbătorim Învierea Domnului!”
	( lectura explicativă, conversaţia, argumen-tarea,
	 texte – suport ( poezii selectate de profesor pe tema Învierii Domnului);
	 materiale necesare expoziţiei(decupaje, lipici, hârtie, acuarele etc.);
	( 1 oră.
	( observaţia sistematică
	( probă orală
	 probă practică
	6.
	Iisus Hristos se arată
	după Înviere
	1.3; 2.1; 3.3; 3.4
	( Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanelor ce reprezintă arătările Domnului nostru Iisus Hristos, după Învierea Sa din morţi;
	( Exerciţii de identificare şi citire a textelor scripturistice pe tema dată;
	( Exerciţii de identificare a persoanelor căro-ra S-a arătat Hristos;
	( Exerciţii de memorare şi intonare a cântărilor Învierii Domnului (de exemplu Luminează-te, luminează-te, noule Ierusa-lime).
	( lectura explicativă, conversaţia, argumen-tarea, meditaţia religioasă, cântarea religi-oasă; 
	( texte-suport (selectate de profesor din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxili-are, etc.);
	( icoane  Arătările după Înviere;
	( fişă de lucru;
	( hartă  Palestina Noului Testament;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	7.
	Înălţarea la cer. Ziua eroilor

	1.3; 2.1; 3.3; 3.4
	( Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei;
	( Exerciţii de identificare, cu ajutorul profesorului, a textului scripturistic pe tema dată;
	( Descrierea evenimentelor biblice (timp, loc, persoane prezente, mod, scop);
	( Exerciţii de dialog pe tema: Hristos pleacă, dar nu ne părăseşte;
	( Exerciţii de identificare a misiunii eroilor neamului;
	( Argumentarea legăturii dintre Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor neamului;
	( Precizarea modalităţilor de cinstire a eroi-lor;
	( Exerciţii de memorare şi intonare a tropa-rului Înălţării Domnului, şi a Imnului eroilor;
	( Enumerarea unor nume de eroi ai patriei.
	( povestirea, conversaţia, explicaţia, cânta-
	rea religioasă; 
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptu-ră, materiale didactice auxiliare, etc.);
	( icoana Înălţarea Domnului;
	( hartă  Palestina Noului Testament;
	( planşă didactică sugestivă cu ilustraţii care înfăţişează locul şi biserica Înălţării Domnului – Ierusalim;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 2 ore.
	( observaţia sistematică
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	8.
	Lecţie de consolidare a cunoştinţelor 
	1.3; 2.1; 3.3; 3.4
	( Exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri;
	( Exerciţii de recunoaştere a unor date despre Săptămâna Patimilor şi Învierea Domnului;
	( Explicarea scopului Patimilor şi Învierii Domnului; 
	( Argumentarea slujirii arhiereşti şi împără-teşti a Mântuitorului Iisus Hristos.
	( test de evaluare;
	( conversaţia;
	( 1 oră
	( observaţia sistematică
	( probă scrisă
	CLASA a IV-a         5. Unitatea de învăţare: Sfinţii – prietenii copiilor
	                                   Număr de ore alocat: 2+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. 
	Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
	2.1;
	4.3
	( Exerciţii de lectură expresivă (din Sfânta Scriptură) despre viaţa şi activitatea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel;
	( Exerciţii de dialog pe tema comportamen-tului Sfântului Apostol Pavel înainte şi după convertirea sa la creştinism;
	( Exerciţii de argumentare a denumirii de ,,apostol’’ dată Sfântul Apostol Pavel;
	( Exerciţii de ,,citire’’ corectă a icoanei Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel;
	( Exerciţii de identificare a virtuţilor morale, cunoscând aspecte din viaţa lor, prin care au dobândit sfinţenia;
	( Încadrarea liturgică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în anul calendaristic;
	( Exerciţii de introspecţie;
	( Exerciţii de citire selectivă din Acatistul Sfinţilor Petru şi Pavel;
	( Încadrarea liturgică a sfântului în anul calendaristic;
	(  Exerciţii de recunoaştere a sfinţilor în icoane;
	( Vizitarea de mănăstiri, biserici care au ca protectori, sfinţii.
	( conversaţia, explicaţia, lectura biblică, ob-serarea dirijată;
	( texte-suport ( selectate din Sfânta Scrip-tură, materiale didactice auxiliare etc) ; 
	( icoana Sfinţilor Petru şi Pavel;
	( casetă audio;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	( observaţia sistematică
	( probă orală
	( temă pentru acasă
	2.
	Sfântul Ioan Iacob Românul

	2.1, 4.3
	( Exerciţii de povestire a vieţii şi activităţii Sfântului Iacob Românul;
	( Exerciţii de dialog privind comportamentul Sfântului în timpul pătimirii sale;
	( Exerciţii de identificare a virtuţilor morale caracteristice Sfântul Iacob Românul, cunoscând faptele sale prin care a dobândit sfinţenia;
	( Exerciţii de citire selectivă din Acatistul Sfântului;
	( Încadrarea liturgică a sfântului în anul calendaristic;
	(  Exerciţii de recunoaştere a sfântului în icoane;
	( Vizitarea de mănăstiri, biserici care au ca protectori, Sfinţii Ap. Petru şi Pavel.
	( lectura, conversaţia, explicaţia, observaţi-a dirijată, problematizarea, meditaţia religi-oasă;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptu-ră, Vieţile sfinţilor, materiale didactice auxi-liare, Acatistier etc.)
	( icoana Sf. Iacob românul, harta Ţării Sfinte, calendarul creştin-ortodox;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	( observatia sistematică
	( temă de lucru în clasă
	( autoevaluarea
	3.
	Lecţie de consolidare a cunoştinţelor 
	2.1, 4.3
	( Exerciţii de identificare a sfinţilor studiaţi, după reprezentări iconice;
	( Exerciţii de stabilire a modalităţilor de contribuţie a acestor sfinţi la păstrarea şi 
	răspândirea creştinismului;
	( Enumerarea virtuţilor morale şi a faptelor bineplăcute lui Dumnezeu prin care au primit cununa sfinţeniei;
	( Exerciţii de alcătuire a unui text cu titlul Sângele martirilor - sămânţa creştinismului; 
	( Exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului prin raportare la modelul oferit de sfinţii studiaţi;
	( Exerciţii de stabilire a unor măsuri concrete pentru îmbunătăţirea vieţii spiri-tuale şi păstrarea dreptei credinţe;
	( Explicarea titlului unităţii de învăţare.
	( conversaţia, observarea;
	( icoanele sfintilor studiaţi;
	( test de evaluare;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	( probă scrisă
	( autoevaluarea

