
 
 Cu Dumnezeu la

început de an școlar* 
 Evaluarea cunoştinţelor dobândite în 

clasa a V-a şi anunţarea obiectivelor şi 
subiectelor de studiat din clasa a VI-a. 
În această oră se poate aplica Testul de 
evaluare iniţială. .

2 ore   

 
 
 
CLASA a V-a         1. Unitatea de învăţare: Credinţa creştină 
                                  Numărul de ore alocat: 5+2                                                                                                  Perioada: …………………………..  
 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice 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. Sfintele Taine –

generalităţi 
 
 
 
 

1.1; 2.1; 3.1; 
3.5 

 

 Exerciţii de definire a noţiunii de 
,,Sfântă Taină’; 
 Enumerarea Sfintelor Taine ale 
Bisericii; 
 Exerciţii de identificare în imagini a 
Sfintelor Taine; 
 Cunoaşterea modalităţilor de pregătire 
pentru fiecare Sfântă Taină; 
 Explicarea  textelor scripturistice, de 
instituire a Sfintelor Taine; 
 Exerciţii de dialog pe tema Sfintelor 
Taine şi a rolului acestora în viaţa 
omului; 
 Participarea la slujbele Sfintelor 
Taine. 
 

 lectură expresivă, descrierea, conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul, cântarea religioasă; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
materiale didactice auxiliare, povestiri mora-
le etc.); fişe de lucru; 
 planşa Sfintele Taine, CD-uri audio, vi-
deo, icoană Cina cea de Taină; 
 activitate frontală şi activitate individuală; 
 1 oră 

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

 

2. Sfânta Taină a 
Botezului 

 
Sfânta Taină a 

Mirungerii 
 

Sfânta Taină a 
Împărtăşaniei 

 
Sfânta Taină a 
Spovedaniei 

 

  Sublinierea prezenţei Sfântului Duh în 
lucrarea nevăzută de sfinţire a 
primitorului, prin lucrarea văzută a 
preotului; 
 Exerciţii de identificare a momentelor 
principale ale Sfintelor Taine; 
 Exerciţii de sesizare a ,,spinilor’’ care 
pot opri pe creştini de la primirea 
Sfintelor Taine; 
 Prezentarea modalităţilor de înlăturare 
a acestor ,,spini’’; 
 Audierea şi intonarea unor cântări 
religioase din slujba Sfintelor Taine (de 

 lectură expresivă, descrierea, conversaţia, 
explicaţia, exerciţiul, cântarea religioasă; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
materiale didactice auxiliare, povestiri mora-
le etc.); fişe de lucru; 
 planşa Sfintele Taine, CD-uri audio,  
video, icoană Cina cea de Taină; 
 activitate frontală şi activitate individuală; 
 4 ore. 

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

 

 



exemplu Câţi în Hristos v-aţi botezat…, 
Trupul lui Hristos); 
 Vizionarea unor CD-uri video cu 
Sfintele Taine. 
 
 

3. Recapitulare, 
sistematizare, evaluare: 

„Credinţa creştină” 

1.1; 2.1; 3.1; 
3.5 

 Exerciţii de  dialog privind pregătirea 
spirituală pentru primirea  sfintelor taine; 
 Exerciţii de dialog asupra rolului 
fiecărei Sfinte Taine în viaţa creştinilor; 
 Exerciţii de completare a unor 
enunţuri lacunare şi a unor rebusuri 
tematice; 
 Exerciţii de formulare a unor 
generalităţi referitoare la Sfintele Taine.  
 

 conversaţia, exerciţiul; 
 test de evaluare; 
 activitate frontală şi activitate individuală; 
 1 oră. 

 probă orală 
 probă scrisă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CLASA a V-a          2. Unitatea de învăţare: Sfinţirea timpului 
                               Numărul de ore alocat: 3+1                                                                                            Perioada: ……..………………………. 
 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice 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. Despre sărbători – 

împărţirea şi 
importanţa lor 

 3.3; 3.5; 4.3  Exerciţii de clasificare a sărbătorilor în 
funcţie de diferite criterii; 
 Explicarea şi utilizarea corectă a 
noţiunii de sărbătoare creştină; 
 Argumentarea importanţei sărbătorilor 
creştine, în viaţa creştinilor; 
 Descrierea comportamentului unui 
bun creştin într-o zi de sărbătoare 
creştină; 
 Exerciţii de dialog referitoare la 
modalităţile specifice de celebrare a 
sărbătorilor; 
 Prezentarea calendarului creştin 
ortodox; 
 Observarea icoanelor sărbătorilor 
studiate; 
 Identificarea sărbătorilor după icoană; 
 Enumerarea sărbătorilor împărăteşti; 
 Vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor 
pentru discuţii despre sărbători. 
 

 explicaţia, conversaţia, argumentarea, 
lectura; 
 texte-suport (selectate din Liturgica specială, 
Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1995; Ghidul sărbătorilor româneşti, 
Irina Nicolau, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 
1998; Ghidul creştinului ortodox de azi, Pr. 
Vasile Răducă, Editura „Humanitas”, 
Bucureşti, 1998); 
 calendarul creştin-ortodox; 
 activitate frontală; 
 1 oră. 

observarea sistematică 
 probă orală 
 temă de lucru în clasă 

 

2. Duminica – 
sărbătoare 

săptămânală  a 
creştinilor 

3.3; 3.5; 4.3  Exerciţii de dialog despre temeiurile 
instituirii Duminicii ca sărbătoare 
săptămânală a creştinilor; 
 Argumentarea vechimii sărbătorii zilei 
de Duminică; 
 Precizarea numirilor sărbătorii 
săptămânale a creştinilor; 
 Discuţii referitoare la modalităţile 
specifice de celebrare a duminicii în 
trecut şi prezent; 
 Descrierea comportamentului unui 
bun creştin în zi de duminică; 
 Gruparea duminicilor din timpul anului 
bisericesc.   
 

 conversaţia, explicaţia, expunerea, lec-
tura, argumentarea, exerciţiul; 
 texte-suport (selectate din Liturgica specială, 
Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1995; Ghidul sărbătorilor româneşti, 
Irina Nicolau, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 
1998; Ghidul creştinului ortodox de azi, Pr. 
Vasile Răducă, Editura „Humanitas”, 
Bucureşti, 1998); 
 calendar creştin-ortodox; 
 activitate frontală şi activitate individuală; 
 1 oră. 

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

 

 



3. 
 

Sărbătorile împărăteşti  3.3; 3.5; 4.3  Descrierea evenimentelor importante 
din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos, 
care sunt comemorate în fiecare an, la 
aceeaşi dată; 
 Observarea icoanelor sărbătorilor 
studiate; 
 Identificarea sărbătorilor după icoană; 
 Enumerarea sărbătorilor împărăteşti; 
 Exerciţii de dialog despre modalităţile 
specifice de celebrare a acestor 
sărbători; 
 Prezentarea tradiţiilor locale în 
celebrarea acestor sărbători; 
 Relatarea aspectelor semnificative 
despre instituirea acestor sărbători în 
cinstea Mântuitorului; 
Explicarea altor denumiri date 
sărbătorilor domneşti cu dată 
schimbătoare; 
 Descrierea comportamentului unui 
bun creştin în aceste zile de sărbători 
creştine. 
 

 conversaţia, lectura explicativă, explicaţia, 
observarea dirijată, exerciţiul, expunerea; 
 texte-suport (selectate din Liturgica specială, 
Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1995; Ghidul sărbătorilor româneşti, 
Irina Nicolau, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 
1998; Ghidul creştinului ortodox de azi, Pr. 
Vasile Răducă, Editura „Humanitas”, 
Bucureşti, 1998); 
 icoanele : Naşterea Domnului, Schimbarea la  
faţă a Mântuitorului, Înălţarea Sfintei Cruci; 
 harta Palestina Noului Testament; 
 icoanele : Intrarea Domnului în Ierusalim, 
Învierea Domnului, Înălţarea Domnului la cer; 
Pogorârea Sfântului Duh; 
 activitate frontală; 
 1 oră. 

observarea sistematică 
 probă orală 
 temă pentru acasă 

 

4. Recapitulare, 
sistematizare, evaluare: 

„Sfinţirea timpului” 

3.3; 3.5; 4.3  Realizarea unui „ciorchine” cu 
sărbătorile domneşti; 
 Precizarea datelor de celebrare a 
sărbătorilor închinate Mântuitorului Iisus 
Hristos; 
 Dezbateri colective asupra unor 
situaţii concrete ce se pot ivi în zilele de 
sărbătoare. 
 

 conversaţia; exerciţiul, dezbaterea, pro-
blematizarea; 
 test de evaluare; 
 activitate frontală şi activitate individuală  
 1 oră 

 probă orală 
 probă scrisă 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

1. Naşterea Domnului – 
bucurie la toată lumea 

3.3; 3.5; 4.3  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; 
 2 ore. 
 

 observarea 
sistematică 
 tema de lucru în clasă 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASA a V-a          3. Unitatea de învăţare: Biserica în primele veacuri creştine  
                                Numărul de ore alocat: 2+1                                                                                                Perioada: ………………………….. 
 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice 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.   Întemeierea Bisericii 

creştine. 
Răspândirea 

creştinismului 

2.1; 2.2; 
3.4; 3.5 

 Integrarea evenimentului religios 
„Întemeierea Bisericii creştine” în istoria 
omenirii; 
 Exerciţii de definire a termenilor : 
Cincizecime, Rusalii; 
 Lecturarea şi povestirea textului 
scripturistic ce prezintă Pogorârea 
Sfântului Duh; 
 Exerciţii de realizare a unor conexiuni 
între textul scripturistic despre Pogorârea 
Sfântului Duh şi reprezentarea lui 
iconografică; 
 Prezentarea şi interpretarea tradiţiilor 
religioase de sărbătoarea Cincizecimii; 
 Exerciţii de analiză şi comentare a 
schimbărilor aduse de creştinism în 
istorie; 
 Utilizarea hărţii pentru localizarea 
evenimentelor religioase; 
 Prezentarea datelor generale despre 
activitatea misionara a Sfinţilor Apostoli; 
 Exerciţii de localizare, pe hartă, a 
ţinuturilor încreştinate de Sfinţii Apostoli; 
 Exerciţii de dialog despre modalităţile 
de  răspândirea creştinismului în lume; 
 Lecturarea şi comentarea unor texte 
literare despre răspândirea 
creştinismului în lume. 
 

 conversaţia, lectura, explicaţia, observare 
dirijată, audiţie muzicală, exerciţiul; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
materiale didactice auxiliare, manualul de 
Istoria Bisericească Universală, Pr. Prof. Dr. I. 
Rămureanu, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1992 etc); 
 icoana Pogorârea Sfântului Duh, CD 
audio; harta: Palestina Noului Testament şi 
harta Ţinuturile încreştinate ale de apostoli;; 
 conversaţia, povestirea, explicaţia, pro-
blematizarea, observarea dirijată, exerciţiul; 
 activitate frontală şi activitate individuală; 
 1 oră. 

  

 



2.  Răspândirea 
creştinismului pe 

teritoriul ţării noastre. 
 Sfântul Apostol Andrei  

2.1; 2.2; 
3.4; 3.5 

 Prezentarea căilor de pătrundere a 
creştinismului pe teritoriul patriei 
noastre, în primele secole; 
 Exerciţii de definire şi utilizare corectă 
a termenilor istorici : colonist, legiune; 
 Exerciţii de dialog pe baza dovezilor 
de încreştinare a populaţiei daco-
romane; 
 Redactarea unei scurte compuneri cu 
termeni religioşi de origine latină; 
 Lecturarea şi comentarea unor texte 
literare despre răspândirea 
creştinismului în ţara noastră; 
 Exerciţii de analiză şi comentare a 
schimbărilor aduse de creştinism în ţara 
noastră; 
 Lecturarea şi povestirea unor aspecte 
semnificative din viaţa şi activitatea 
Sfântului Apostol Andrei; 
 Exerciţii de „citire” corectă a 
reprezentării iconografice a Sfântului 
Apostol Andrei; 
 Localizarea pe hartă a ţinuturilor 
încreştinate de Sfântul Apostol Andrei; 
 Exerciţii de identificare a virtuţilor 
creştine, prin care şi-a dobândit 
sfinţenia, cunoscând aspectele 
importante din viaţa Sfântului; 
 Argumentarea supranumelui: 
Apostolul românilor atribuit Sfântului 
Apostol Andrei; 
 Încadrarea liturgică a Sfântului Apostol 
Andrei în calendarul ortodox; 
 Exerciţii de autoevaluare a 
comportamentului, prin raportarea la 
modelul oferit de Sfântul Apostol 
Andrei;  
 Lecturarea şi comentarea unor texte 
literare despre răspândirea 
creştinismului în ţara noastră prin 
lucrarea Sf. Ap. Andrei. 
 

 conversaţia, explicaţia, expunerea, demons-
traţia cu substitute; 
 texte-suport (selectate din Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române, vol. 1, Pr. Prof. Dr. Mircea 
Păcurariu, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bu-
cureşti, 1992, Vieţile Sfinţilor, Proloage, 
materiale didactice auxiliare, etc.); 
 icoana Sfântul Apostol Andrei; 
 harta României, ilustraţii cu: Peştera 
Sfântului Apostol Andrei din Dobrogea; racla 
unde se află părţi din moaştele Sfântului 
Apostol Andrei; Catedrala din Patras unde 
se moaştele sfântului; crucea pe care a fost 
răstignit şi pelerinajul moaş-telor Sfântului 
Apostol Andrei în România; 
 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 
 1 oră. 

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

 

 



3. Recapitulare, 
sistematizare şi 

evaluare: „Biserica în 
primele veacuri 

creştine” 

2.1; 2.2; 
3.4; 3.5 

 Realizarea unor tabele cronologice cu 
principalele evenimente din Istoria 
Bisericii Ortodoxe Române, din primele 
secole; 
 Integrarea evenimentelor religioase 
creştine de pe teritoriul patriei noastre, 
în istoria ţării noastre, cât şi în istoria 
omenirii; 
 Exerciţii de analiză a schimbărilor 
aduse de creştinism pe teritoriul ţării 
noastre. 
 

 conversaţia, exerciţiul, dezbaterea, proble-
matizarea; 
 test de evaluare; 
 activitate frontală şi activitate individuală; 
 1 oră. 

 probă scrisă 
 probă orală 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASA a V-a         4. Unitatea de învăţare: Mântuitorul Iisus Hristos – Învăţătorul desăvârşit  
                                 Numărul de ore alocat: 7+1                                                                                                    Perioada : ……………………….. 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice 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.  

Dragostea faţă de 
aproapele – Pilda 

samarineanului milostiv 
 

Faptă şi răsplată – Pilda 
bogatului nemilostiv şi a 

săracului Lazăr 
 

 
Rugăciunea curată – 
Pilda vameşului şi a 

fariseului 
 

Să fim prevăzători –  
Pilda celor zece fecioare 

1.2; 2.1; 
2.2; 3.2; 

3.5; 4.1; 5.1

 Explicarea şi utilizarea în contexte 
diferite a cuvântului pildă; 
 Exerciţii de lectură expresivă a textelor 
pildelor; 
 Exerciţii de povestire orală; 
 Exerciţii de identificare a simbolurilor din 
fiecare pildă şi a semnificaţiei acestora; 
 Exerciţii de recunoaştere a imaginilor din 
pilde; 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale desprinse din fiecare pildă, 
necesare îmbogăţirii vieţii spirituale 
individuale, de grup şi sociale; 
 Prezentarea unor modalităţi concrete de 
împlinire a învăţăturilor din fiecare pildă; 
 Dramatizarea pildelor; 
 Discutarea mesajelor pildelor şi 
raportarea acestora la viaţa personală. 
 

 lectură explicativă, conversaţia, 
dezbaterea, exerciţiul, meditaţia 
religioasă, problematizarea; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare etc.); 
 planşe didactice sugestive, fişe de lucru; 
 activitate frontală, activitate individuală 
şi activitate pe grupe; 
 7 ore. 

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

 

2. Recapitulare, 
sistematizare şi 

evaluare: „Mântuitorul 
Hristos - Învăţătorul 

desăvârşit” 

1.2; 2.1; 
2.2; 3.2; 

3.5; 4.1; 5.1 

 Exerciţii de identificare a pildei, după 
citirea selectivă a unor fragmente; 
 Exerciţii de formulare a unor întrebări şi 
răspunsuri plecând de la conţinutul 
pildelor studiate; 
 Exemplificarea unor situaţii concrete din 
care să rezulte aplicarea/neaplicarea în-
văţăturilor din pilde; 
 Redactarea unei compuneri cu titlul: 
Mântuitorul Iisus Hristo  – Învăţătorul 
desăvârşit al lumii; 
 Exerciţii de dialog pe tema mesajelor pil-
dei şi raportarea lor la viaţa personală; 
 Exerciţii de completare a unor texte 
lacunare, rebusuri tematice. 
 

 conversaţia, studiu de caz, 
problematizarea, exerciţiul, dramatizarea 
pildelor; 
 test de evaluare; 
 activitate frontală, activitate individuală 
şi activitate pe grupe; 
 1 oră. 

 observaţia sistematică 
 probă scrisă 
 probă orală 
 autoevaluarea 

 

 
 
 
 

 



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

1. Alături de Hristos pe 
Drumul Golgotei  

3.3; 3.5; 4.3 
 

 Exerciţii de dialog pe tema purtării de 
grijă a lui Dumnezeu faţă de lume. 
 Povestirea evenimentelor religioase 
pe baza audierii casatei patimile 
Domnului. 
 Exerciţii de construire texte orale 
scurte pe baza unor imagini religioase 
ce reprezintă Patimile Domnului. 
 Redarea într-o succesiune logică a 
evenimentelor religioase, referitoare la 
Intrarea Domnului în Ierusalim, Patimile, 
Moartea şi îngroparea Domnului. 
 Exerciţii de formulare a unor învăţături 
morale, desprinse din comportamentul 
Domnului nostru Iisus Hristos. 
 Exerciţii de identificare a faptelor bune 
necesare pentru mântuire. 
 Participarea la slujbele din Săptămâna 
patimilor şi la Sărbătoarea Învierii 
Domnului. 
 Îndrumarea elevilor spre Sfânta Taină 
a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei.  
 

 povestirea, explicaţia, lectura biblică, 
observarea dirijată, meditaţia, conversaţia; 
 texte–suport (selectate din Biblie, materiale 
didactice auxiliare, poezii religioase etc.); 
 CD-uri audio şi video, planşa Drumul 
Crucii, icoane; 
 fişă de lucru; 
 activitate frontală, activitate individuală. 
 1 oră. 
 

 observarea 
sistematică 
 tema de lucru în clasă 

 
 
 
 

2. Bucuria Învierii – 
poezie creştină 

3.3; 3.5; 4.3 
 

 Exerciţii de memorare a unor poezii cu 
tema: Învierea Domnului 
 Exerciţii de identificare în textele 
poeziilor a momentelor importante 
legate de Învierea Domnului 
 Recitarea unor poezii despre 
sărbătoarea Învierii Domnului 
 

 povestirea, explicaţia, lectura biblică, 
observarea dirijată, meditaţia, conversaţia; 
 texte–suport (selectate din Biblie, materiale 
didactice auxiliare, poezii religioase etc.); 
 planşa icoana Învierii Domnului; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 
 

 probă orală 
 probă practică 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 CLASA a V-a          5. Unitatea de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină                              
                                    Numărul de ore alocat: 5+1                                                                                         Perioada: ………………………………… 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice 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.  

Creştinul acasă şi în 
biserică 

 
 

 Creştinul în şcoală şi în 
societate 

4.2; 5.1; 5.2  Exerciţii de definire a noţiunii de slujire 
şi misiune creştină; 
 Lecturarea şi interpretarea temeiurilor 
scripturistice ale misiunii creştine; 
 Exerciţii de dialog despre modalităţile 
de mărturisire a lui Hristos în şcoală, 
familie, Biserică, societate; 
 Discutarea unor reguli de 
comportament moral - religios; 
 Argumentarea importanţei faptelor în 
mărturisirea credinţei; 
 Exerciţii de identificare a unor sfinţi 
care constituie modele de misiune 
creştină; 
  Exerciţii de introspecţie; 
 Organizarea unor acţiuni cu scop 
caritabil. 
 Exerciţii de dialog pe tema rolului 
rugăciunilor pentru semeni; 
 Discuţii în grup în scopul soluţionării 
unor situaţii speciale apărute în clasă; 
 Exerciţii de dialog pe tema 
comportamentului unui bun creştin 
acasă, în biserică, în şcoală, în 
societate. 
 

 explicaţia, conversaţia, lectura, argumen-
tarea, studiu de caz, problematizarea; 
 texte–suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, scrieri ale Sfinţilor Părinţi, 
materiale didactice auxiliare etc.)  
 fişe de lucru (studii de caz). 
 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 
 4 ore. 

 observarea dirijată 
 probă orală 
 temă de lucru în clasă 
 autoevaluare 

 

2. Natura – darul lui 
Dumnezeu pentru 

oameni 

3.5; 4.2  Exerciţii de identificare a darurilor 
oferite de Dumnezeu, oamenilor, prin 
creaţiei; 
 Exerciţii de dialog pe tema poluării 
mediului înconjurător; 
 Prezentarea modalităţilor concrete 
prin care oamenii pot veni în sprijinul 
protecţiei mediului înconjurător; 
 Exerciţii de identificare a datoriilor 
noastre faţă de Dumnezeu - Creatorul 
naturii; 
 Realizarea unor pliante pentru 
protecţia mediului înconjurător, a unui 

 conversaţia, lectura, exerciţiul, studiul de 
caz, observarea dirijată; 
 fişe de lucru, flip-chart, marker, coli de 
hârtie, Atlas biologic, pliante;  
 activitate frontală şi activitate individuală; 
 1 oră. 
 

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

 

 



 

cod de reguli eco; 
 Discuţii în grup în scopul soluţionării 
unor situaţii speciale asupra mediului 
înconjurător din şcoală. 

3. Recapitulare, 
sistematizare şi 

evaluare: „Spiritualitate 
şi viaţă creştină” 

4.2; 5.1; 5.2 
3.5; 

 Organizarea unor acţiuni de caritate la 
centre de plasament, azile de bătrâni, 
împreună cu elevii care aparţin altor 
culte religioase; 
 Organizarea de întâlniri cu 
reprezentanţi ai diferitelor culte pe 
tema: „Cuvinte şi fapte ziditoare”; 
 Organizarea unor acţiuni de 
ecologizare. 
 

 activitate frontală şi activitate pe grupe 
 1 oră. 

 probă practică  

 
 
 


	Lecţie introductivă
	Evaluarea cunoştinţelor dobândite în clasa a V-a şi anunţarea obiectivelor şi subiectelor de studiat din clasa a VI-a. În această oră se poate aplica Testul de evaluare iniţială.
	CLASA a V-a         1. Unitatea de învăţare: Credinţa creştină
	                                  Numărul de ore alocat: 5+1                                                                                                  Perioada: ………………………….. 
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	Competenţe specifice
	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.
	Sfintele Taine –generalităţi
	1.1; 2.1; 3.1; 3.5
	( Exerciţii de definire a noţiunii de ,,Sfântă Taină’;
	( Enumerarea Sfintelor Taine ale Bisericii;
	( Exerciţii de identificare în imagini a Sfintelor Taine;
	( Cunoaşterea modalităţilor de pregătire pentru fiecare Sfântă Taină;
	( Explicarea  textelor scripturistice, de instituire a Sfintelor Taine;
	( Exerciţii de dialog pe tema Sfintelor Taine şi a rolului acestora în viaţa omului;
	( Participarea la slujbele Sfintelor Taine.
	( lectură expresivă, descrierea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, cântarea religioasă;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare, povestiri mora-le etc.); fişe de lucru;
	( planşa Sfintele Taine, CD-uri audio, vi-deo, icoană Cina cea de Taină;
	( activitate frontală şi activitate individuală;
	( 1 oră.
	( observaţia sistematică
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	( temă pentru acasă
	2.
	Sfânta Taină a Botezului
	Sfânta Taină a Mirungerii
	Sfânta Taină a Împărtăşaniei
	Sfânta Taină a Spovedaniei
	( Sublinierea prezenţei Sfântului Duh în lucrarea nevăzută de sfinţire a primitorului, prin lucrarea văzută a preotului;
	( Exerciţii de identificare a momentelor principale ale Sfintelor Taine;
	( Exerciţii de sesizare a ,,spinilor’’ care pot opri pe creştini de la primirea Sfintelor Taine;
	( Prezentarea modalităţilor de înlăturare a acestor ,,spini’’;
	( Audierea şi intonarea unor cântări religioase din slujba Sfintelor Taine (de exemplu Câţi în Hristos v-aţi botezat…, Trupul lui Hristos);
	( Vizionarea unor CD-uri video cu Sfintele Taine.
	( lectură expresivă, descrierea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, cântarea religioasă;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare, povestiri mora-le etc.); fişe de lucru;
	( planşa Sfintele Taine, CD-uri audio,      video, icoană Cina cea de Taină;
	( activitate frontală şi activitate individuală;
	( 4 ore.
	( observaţia sistematică
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	( temă pentru acasă
	3.
	Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Credinţa creştină”
	1.1; 2.1; 3.1; 3.5
	( Exerciţii de  dialog privind pregătirea spirituală pentru primirea  sfintelor taine;
	( Exerciţii de dialog asupra rolului fiecărei Sfinte Taine în viaţa creştinilor;
	( Exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi a unor rebusuri tematice;
	( Exerciţii de formulare a unor generalităţi referitoare la Sfintele Taine. 
	( conversaţia, exerciţiul;
	( test de evaluare;
	( activitate frontală şi activitate individuală;
	( 1 oră.
	( probă orală
	( probă scrisă
	CLASA a V-a          2. Unitatea de învăţare: Sfinţirea timpului
	                               Numărul de ore alocat: 4+1                                                                                            Perioada: ……..……………………….
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	Competenţe specifice
	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.
	Despre sărbători – împărţirea şi importanţa lor
	 3.3; 3.5; 4.3
	( Exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie de diferite criterii;
	( Explicarea şi utilizarea corectă a noţiunii de sărbătoare creştină;
	( Argumentarea importanţei sărbătorilor creştine, în viaţa creştinilor;
	( Descrierea comportamentului unui bun creştin într-o zi de sărbătoare creştină;
	( Exerciţii de dialog referitoare la modalităţile specifice de celebrare a sărbătorilor;
	( Prezentarea calendarului creştin ortodox;
	( Observarea icoanelor sărbătorilor studiate;
	( Identificarea sărbătorilor după icoană;
	( Enumerarea sărbătorilor împărăteşti;
	( Vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor pentru discuţii despre sărbători.
	( explicaţia, conversaţia, argumentarea, lectura;
	( texte-suport (selectate din Liturgica specială, Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995; Ghidul sărbătorilor româneşti, Irina Nicolau, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 1998; Ghidul creştinului ortodox de azi, Pr. Vasile Răducă, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 1998);
	( calendarul creştin-ortodox;
	( activitate frontală;
	( 1 oră.
	(observarea sistematică
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	2.
	Duminica –
	sărbătoare săptămânală  a creştinilor
	3.3; 3.5; 4.3
	( Exerciţii de dialog despre temeiurile instituirii Duminicii ca sărbătoare săptămânală a creştinilor;
	( Argumentarea vechimii sărbătorii zilei de Duminică;
	( Precizarea numirilor sărbătorii săptămânale a creştinilor;
	( Discuţii referitoare la modalităţile specifice de celebrare a duminicii în trecut şi prezent;
	( Descrierea comportamentului unui bun creştin în zi de duminică;
	( Gruparea duminicilor din timpul anului bisericesc.  
	( conversaţia, explicaţia, expunerea, lec-tura, argumentarea, exerciţiul;
	( texte-suport (selectate din Liturgica specială, Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995; Ghidul sărbătorilor româneşti, Irina Nicolau, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 1998; Ghidul creştinului ortodox de azi, Pr. Vasile Răducă, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 1998);
	( calendar creştin-ortodox;
	( activitate frontală şi activitate individuală;
	( 1 oră.
	(observarea sistematică
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	( temă pentru acasă
	3.
	Sărbătorile împărăteşti 
	3.3; 3.5; 4.3
	( Descrierea evenimentelor importante din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos, care sunt comemorate în fiecare an, la aceeaşi dată;
	( Observarea icoanelor sărbătorilor studiate;
	( Identificarea sărbătorilor după icoană;
	( Enumerarea sărbătorilor împărăteşti;
	( Exerciţii de dialog despre modalităţile specifice de celebrare a acestor sărbători;
	( Prezentarea tradiţiilor locale în celebrarea acestor sărbători;
	( Relatarea aspectelor semnificative despre instituirea acestor sărbători în cinstea Mântuitorului;
	Explicarea altor denumiri date sărbătorilor domneşti cu dată schimbătoare;
	( Descrierea comportamentului unui bun creştin în aceste zile de sărbători creştine.
	( conversaţia, lectura explicativă, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, expunerea;
	( texte-suport (selectate din Liturgica specială, Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995; Ghidul sărbătorilor româneşti, Irina Nicolau, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 1998; Ghidul creştinului ortodox de azi, Pr. Vasile Răducă, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 1998);
	( icoanele : Naşterea Domnului, Schimbarea la 
	faţă a Mântuitorului, Înălţarea Sfintei Cruci;
	( harta Palestina Noului Testament;
	( icoanele : Intrarea Domnului în Ierusalim, Învierea Domnului, Înălţarea Domnului la cer; Pogorârea Sfântului Duh;
	( activitate frontală;
	( 2 ore.
	(observarea sistematică
	( probă orală
	( temă pentru acasă
	4.
	Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Sfinţirea timpului”
	3.3; 3.5; 4.3
	( Realizarea unui „ciorchine” cu sărbătorile domneşti;
	( Precizarea datelor de celebrare a sărbătorilor închinate Mântuitorului Iisus Hristos;
	( Dezbateri colective asupra unor situaţii concrete ce se pot ivi în zilele de sărbătoare.
	( conversaţia; exerciţiul, dezbaterea, pro-blematizarea;
	( test de evaluare;
	( activitate frontală şi activitate individuală 
	( 1 oră
	( probă orală
	( probă scrisă
	CLASA a V-a              Unitatea de învăţare: Marile sărbători creştine (Naşterea Domnului)
	                                Numărul de ore alocat: 2                                                                                                    Perioada: …………………………..
	1.
	Naşterea Domnului – bucurie la toată lumea
	3.3; 3.5; 4.3 
	( 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;
	 2 ore.
	 observarea sistematică
	( tema de lucru în clasă
	CLASA a V-a          3. Unitatea de învăţare: Biserica în primele veacuri creştine 
	                                Numărul de ore alocat: 2+1                                                                                                Perioada: …………………………..
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	Competenţe specifice
	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.
	  Întemeierea Bisericii creştine.

	Răspândirea creştinismului
	2.1; 2.2; 3.4; 3.5
	( Integrarea evenimentului religios „Întemeierea Bisericii creştine” în istoria omenirii;
	( Exerciţii de definire a termenilor : Cincizecime, Rusalii;
	( Lecturarea şi povestirea textului scripturistic ce prezintă Pogorârea Sfântului Duh;
	( Exerciţii de realizare a unor conexiuni între textul scripturistic despre Pogorârea Sfântului Duh şi reprezentarea lui iconografică;
	( Prezentarea şi interpretarea tradiţiilor religioase de sărbătoarea Cincizecimii;
	( Exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în istorie;
	( Utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase;
	( Prezentarea datelor generale despre activitatea misionara a Sfinţilor Apostoli;
	( Exerciţii de localizare, pe hartă, a ţinuturilor încreştinate de Sfinţii Apostoli;
	( Exerciţii de dialog despre modalităţile de  răspândirea creştinismului în lume;
	( Lecturarea şi comentarea unor texte literare despre răspândirea creştinismului în lume.
	( conversaţia, lectura, explicaţia, observare dirijată, audiţie muzicală, exerciţiul;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare, manualul de Istoria Bisericească Universală, Pr. Prof. Dr. I. Rămureanu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992 etc);
	( icoana Pogorârea Sfântului Duh, CD audio; harta: Palestina Noului Testament şi harta Ţinuturile încreştinate ale de apostoli;;
	( conversaţia, povestirea, explicaţia, pro-blematizarea, observarea dirijată, exerciţiul;
	( activitate frontală şi activitate individuală;
	( 1 oră.
	2.
	 Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre.
	 Sfântul Apostol Andrei 
	2.1; 2.2; 3.4; 3.5
	( Prezentarea căilor de pătrundere a creştinismului pe teritoriul patriei noastre, în primele secole;
	( Exerciţii de definire şi utilizare corectă a termenilor istorici : colonist, legiune;
	( Exerciţii de dialog pe baza dovezilor de încreştinare a populaţiei daco-romane;
	( Redactarea unei scurte compuneri cu termeni religioşi de origine latină;
	( Lecturarea şi comentarea unor texte literare despre răspândirea creştinismului în ţara noastră;
	( Exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în ţara noastră;
	( Lecturarea şi povestirea unor aspecte semnificative din viaţa şi activitatea Sfântului Apostol Andrei;
	( Exerciţii de „citire” corectă a reprezentării iconografice a Sfântului Apostol Andrei;
	( Localizarea pe hartă a ţinuturilor încreştinate de Sfântul Apostol Andrei;
	( Exerciţii de identificare a virtuţilor creştine, prin care şi-a dobândit sfinţenia, cunoscând aspectele importante din viaţa Sfântului;
	( Argumentarea supranumelui: Apostolul românilor atribuit Sfântului Apostol Andrei;
	( Încadrarea liturgică a Sfântului Apostol Andrei în calendarul ortodox;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamentului, prin raportarea la modelul oferit de Sfântul Apostol Andrei; 
	( Lecturarea şi comentarea unor texte literare despre răspândirea creştinismului în ţara noastră prin lucrarea Sf. Ap. Andrei.
	( conversaţia, explicaţia, expunerea, demons-traţia cu substitute;
	( texte-suport (selectate din Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 1, Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bu-cureşti, 1992, Vieţile Sfinţilor, Proloage, materiale didactice auxiliare, etc.);
	( icoana Sfântul Apostol Andrei;
	( harta României, ilustraţii cu: Peştera Sfântului Apostol Andrei din Dobrogea; racla unde se află părţi din moaştele Sfântului Apostol Andrei; Catedrala din Patras unde se moaştele sfântului; crucea pe care a fost răstignit şi pelerinajul moaş-telor Sfântului Apostol Andrei în România;
	( activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe grupe;
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	( temă pentru acasă
	3.
	Recapitulare, sistematizare şi evaluare: „Biserica în primele veacuri creştine”
	2.1; 2.2; 3.4; 3.5
	( Realizarea unor tabele cronologice cu principalele evenimente din Istoria Bisericii Ortodoxe Române, din primele secole;
	( Integrarea evenimentelor religioase creştine de pe teritoriul patriei noastre, în istoria ţării noastre, cât şi în istoria omenirii;
	( Exerciţii de analiză a schimbărilor aduse de creştinism pe teritoriul ţării noastre.
	( conversaţia, exerciţiul, dezbaterea, proble-matizarea;
	( test de evaluare;
	( activitate frontală şi activitate individuală;
	( 1 oră.
	( probă scrisă
	( probă orală
	CLASA a V-a         4. Unitatea de învăţare: Mântuitorul Iisus Hristos – Învăţătorul desăvârşit 
	                                 Numărul de ore alocat: 7+1                                                                                                    Perioada : ………………………..
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	Competenţe specifice
	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.
	Dragostea faţă de aproapele – Pilda samarineanului milostiv
	Faptă şi răsplată – Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr
	Rugăciunea curată – Pilda vameşului şi a fariseului
	Să fim prevăzători –  Pilda celor zece fecioare
	1.2; 2.1; 2.2; 3.2; 3.5; 4.1; 5.1
	( Explicarea şi utilizarea în contexte diferite a cuvântului pildă;
	( Exerciţii de lectură expresivă a textelor pildelor;
	( Exerciţii de povestire orală;
	( Exerciţii de identificare a simbolurilor din fiecare pildă şi a semnificaţiei acestora;
	( Exerciţii de recunoaştere a imaginilor din pilde;
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale desprinse din fiecare pildă, necesare îmbogăţirii vieţii spirituale individuale, de grup şi sociale;
	( Prezentarea unor modalităţi concrete de împlinire a învăţăturilor din fiecare pildă;
	( Dramatizarea pildelor;
	( Discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală.
	( lectură explicativă, conversaţia, dezbaterea, exerciţiul, meditaţia religioasă, problematizarea;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-tură, materiale didactice auxiliare etc.);
	( planşe didactice sugestive, fişe de lucru;
	( activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe grupe;
	( 7 ore.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	( temă pentru acasă
	( autoevaluarea
	2.
	Recapitulare, sistematizare şi evaluare: „Mântuitorul Hristos - Învăţătorul desăvârşit”
	1.2; 2.1; 2.2; 3.2; 3.5; 4.1; 5.1
	( Exerciţii de identificare a pildei, după citirea selectivă a unor fragmente;
	( Exerciţii de formulare a unor întrebări şi răspunsuri plecând de la conţinutul pildelor studiate;
	( Exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte aplicarea/neaplicarea în-văţăturilor din pilde;
	( Redactarea unei compuneri cu titlul: Mântuitorul Iisus Hristo  – Învăţătorul desăvârşit al lumii;
	( Exerciţii de dialog pe tema mesajelor pil-dei şi raportarea lor la viaţa personală;
	( Exerciţii de completare a unor texte lacunare, rebusuri tematice.
	( conversaţia, studiu de caz, problematizarea, exerciţiul, dramatizarea pildelor;
	( test de evaluare;
	( activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe grupe;
	( 1 oră.
	( observaţia sistematică
	( probă scrisă
	( probă orală
	( autoevaluarea
	CLASA a V-a              Unitatea de învăţare: Marile sărbători creştine (Învierea Domnului)
	                                Numărul de ore alocat: 2                                                                                                    Perioada: …………………………..
	1.
	Alături de Hristos pe Drumul Golgotei 
	3.3; 3.5; 4.3
	 Exerciţii de dialog pe tema purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume.
	 Povestirea evenimentelor religioase pe baza audierii casatei patimile Domnului.
	 Exerciţii de construire texte orale scurte pe baza unor imagini religioase ce reprezintă Patimile Domnului.
	 Redarea într-o succesiune logică a evenimentelor religioase, referitoare la Intrarea Domnului în Ierusalim, Patimile, Moartea şi îngroparea Domnului.
	 Exerciţii de formulare a unor învăţături morale, desprinse din comportamentul Domnului nostru Iisus Hristos.
	 Exerciţii de identificare a faptelor bune necesare pentru mântuire.
	 Participarea la slujbele din Săptămâna patimilor şi la Sărbătoarea Învierii Domnului.
	 Îndrumarea elevilor spre Sfânta Taină a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei. 
	 povestirea, explicaţia, lectura biblică, observarea dirijată, meditaţia, conversaţia;
	 texte–suport (selectate din Biblie, materiale didactice auxiliare, poezii religioase etc.);
	 CD-uri audio şi video, planşa Drumul Crucii, icoane;
	 fişă de lucru;
	 activitate frontală, activitate individuală.
	 1 oră.
	 observarea sistematică
	( tema de lucru în clasă
	2.
	Bucuria Învierii – poezie creştină
	3.3; 3.5; 4.3
	 Exerciţii de memorare a unor poezii cu tema: Învierea Domnului
	 Exerciţii de identificare în textele poeziilor a momentelor importante legate de Învierea Domnului
	 Recitarea unor poezii despre sărbătoarea Învierii Domnului
	 povestirea, explicaţia, lectura biblică, observarea dirijată, meditaţia, conversaţia;
	 texte–suport (selectate din Biblie, materiale didactice auxiliare, poezii religioase etc.);
	 planşa icoana Învierii Domnului;
	 activitate frontală, activitate individuală;
	 1 oră.
	 probă orală
	 probă practică
	 CLASA a V-a          5. Unitatea de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină                             
	                                    Numărul de ore alocat: 5+1                                                                                         Perioada: …………………………………
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	Competenţe specifice
	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.
	Creştinul acasă şi în biserică
	 Creştinul în şcoală şi în societate
	4.2; 5.1; 5.2
	( Exerciţii de definire a noţiunii de slujire şi misiune creştină;
	( Lecturarea şi interpretarea temeiurilor scripturistice ale misiunii creştine;
	( Exerciţii de dialog despre modalităţile de mărturisire a lui Hristos în şcoală, familie, Biserică, societate;
	( Discutarea unor reguli de comportament moral - religios;
	( Argumentarea importanţei faptelor în mărturisirea credinţei;
	( Exerciţii de identificare a unor sfinţi care constituie modele de misiune creştină;
	(  Exerciţii de introspecţie;
	( Organizarea unor acţiuni cu scop caritabil.
	( Exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor pentru semeni;
	( Discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă;
	( Exerciţii de dialog pe tema comportamentului unui bun creştin acasă, în biserică, în şcoală, în societate.
	( explicaţia, conversaţia, lectura, argumen-tarea, studiu de caz, problematizarea;
	( texte–suport (selectate din Sfânta Scriptură, scrieri ale Sfinţilor Părinţi, materiale didactice auxiliare etc.) 
	( fişe de lucru (studii de caz).
	( activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe grupe;
	( 4 ore.
	( observarea dirijată
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	( autoevaluare
	2.
	Natura – darul lui Dumnezeu pentru oameni
	3.5; 4.2
	( Exerciţii de identificare a darurilor oferite de Dumnezeu, oamenilor, prin creaţiei;
	( Exerciţii de dialog pe tema poluării mediului înconjurător;
	( Prezentarea modalităţilor concrete prin care oamenii pot veni în sprijinul protecţiei mediului înconjurător;
	( Exerciţii de identificare a datoriilor noastre faţă de Dumnezeu - Creatorul naturii;
	( Realizarea unor pliante pentru protecţia mediului înconjurător, a unui cod de reguli eco;
	( Discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale asupra mediului înconjurător din şcoală.
	( conversaţia, lectura, exerciţiul, studiul de caz, observarea dirijată;
	( fişe de lucru, flip-chart, marker, coli de hârtie, Atlas biologic, pliante; 
	( activitate frontală şi activitate individuală;
	( 1 oră.
	(observarea sistematică
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	( temă pentru acasă
	3.
	Recapitulare, sistematizare şi evaluare: „Spiritualitate şi viaţă creştină”
	4.2; 5.1; 5.2
	3.5;
	( Organizarea unor acţiuni de caritate la centre de plasament, azile de bătrâni, împreună cu elevii care aparţin altor culte religioase;
	( Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai diferitelor culte pe tema: „Cuvinte şi fapte ziditoare”;
	( Organizarea unor acţiuni de ecologizare.
	( activitate frontală şi activitate pe grupe
	( 1 oră.
	( probă practică

