
NUME/PRENUME AUTOR:   PROF.GR.I  STĂNESCU LILIANA VIORICA 

DENUMIREA RESURSEI EDUCAȚIONALE PROPUSE :   METODĂ - JOC DIDACTIC 

ARIA CURRICULARĂ/DISCIPLINA :  OM ȘI  SOCIETATE/ RELIGIE CULTUL CREȘTIN 

ORTODOX 

NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT/CLASA :  GIMNAZIAL/  a VIa 

UNITATAEA DE ÎNVĂȚARE  : DUMNEZEU SE FACE CUNOSCUT OMULUI 

TITLUL LECȚIEI :  BOTEZUL DOMNULUI 

TIPUL LECȚIEI : MIXTĂ 

MOMENTUL LECȚIEI ÎN CARE POTE FI UTILIZATĂ METODA PROPUSĂ : 

FIXAREA ȘI SISTEMATIZAREA CONȚINUTURILOR PREDATE 

COMPETENȚE VIZATE : 

COMPETENȚĂ GENERALĂ :  UTILIZAREA COMPETENȚELOR  SPECIFICE RELIGIEI 

PROPRII, ÎN CONEXIUNE CU DIFERITE MANIFESTĂRI ALE CREDINȚEI; 

COMPETENȚE SPECIFICE 

C1- PREZENTAREA ASPECTELOR BIBLICE  LEGATE DE EVENIMENTUL BOTEZULUI 

DOMNULUI PE BAZA  LECTURII MATERIALELOR FOLOSITE ÎN CADRUL LECȚIEI ( 

textul biblic (MT.Cap.3), textul din manual, troparul Botezului Domnului ) 

C2- INTEGRAREA CONCEPTELOR SPECIFICE ÎN PREZENTAREA DE EVENIMENTE 

RELIGIOASE, ISTORICE ȘI CULTURALE; 

SCOPUL MATERIALULUI PROPUS –DIDACTIC ( DE UTILIZAT LA CLASĂ CU ELEVII ) 

 

REGULAMENTUL JOCULUI DIDACTIC PROPUS 

În prima etapă de lucru elevii vor fi informați cu privire la regulile jocului; 

-În funcție de așezarea băncilor în clasă putem forma 3,4 sau 5 grupe ( ex. Rândul 1 de bănci –

grupa 1,  R2-  G2,  R3-G3, ….etc ) 

-Profesorul scrie pe tablă ,după următorul model; 

NR. 

CRT. 

G1 G2 G3 

1. 1p - - 



2. - - 

Grupă 

blocată 

-

Situație 

blocaj 

3. - - 1p 

4. - 1p  

5. - - - 

6. - - 1p 

7. 1p  - 

8. 1p - - 

9. 1p - - 

10. - 1p - 

 

- Profesorul adresează tuturor grupelor, o întrebare din lecția predată. 

- Primul elev care ridică mâna este solicitat să răspundă. 

- Dacă răspunsul elevului este corect , acesta va aduce grupei, din care face parte, 1 punct, 

pe care profesorul îl va nota  în tabel. 

- Dacă răspunsul este incorect, elevul în cauză își va bloca înteaga grupă, din care face 

parte, aceasta nemaiavând ocazia  să răspundă la următoarea întrebare adresată de 

profesor. 

- Răspunsul corect, se va identifica cu ajutorul elevilor din clasă și nu se va mai puncta . 

- Grupa blocată  se va debloca la următoarea întrebare adresată de profesor. 

- Dacă două grupe se află la baraj, profesorul propune pentru identificarea grupei 

câștigătoare interpretatea Troparului Botezului Domnului, de fiecare grupă în parte. 

- Grupa necâștigătoare va desemna cea mai bună grupă. 

- Profesorul premiază elevii din grupa căștigătoate, cu iconița care ilustrează Botezul 

Domnului. 

 

ÎNTREBĂRILE ADRESATE DE PROFESOR 

1.Cine L-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos ? 

2. Ce vârstă avea Mântuitorul Iisus Hristos când a primit Botezul de la Sf. Ioan Botezătorul ? 

3. De ce creștinii își botează copii la vârsta prunciei? 

4.Cine S-a arătat în momentul Botezului Domnului ? 

5.De ce S-a botezat Măntuitorul Iisus Hristos? 

6.Care este diferența între botezul practicaat de Sf. Ioan Botezătorul și Botezul Creștin? 

7.Care sunt efectele Tainei Botezului în viața noastră? 



8.Puteți menționa o tradiție care are loc în orașul nostru legată de Botezul Domnului? 

9.Cum se mai numește în popor Botezul Domnului? 

10.Câte zile avem voie să consumăm aghiazma mare? 

PUNCTE TARI 

- Jocul didactic propus, poate fi aplicat ,cu succes ,la toate clasele ,indifferent de nivel. 

- Necesită  materiale nelipsite din orice sală de clasă : creta și tablă. 

- Poate fi aplicat și în cadrul altor tipuri de lecții și momente : ( ex.lecție de transmitere și 

însușire de noi cunoștințe- momentul de fixare și sistematizare al cunoștințelor predate 

,lecție de recapitulare, sistematizare și consolidare a cunoștințelor- momentul de 

verificare a cunoștințelor ) 

- Se poate aprecia parțial, gradul de atingere al competențelor propuse. 

- Profesorul poate sugera elevilor modalitățile de completare a lacunelor și de corectare a 

greșelilor, identificate în răspunsurile elevilor ,eventual ,sugestii de lectură și 

valorificarea conținuturilor în viața duhovnicească personală. 

- Asigurarea feed-back-ului. 

- Dirijarea fixării cunoștințelor,prin reorganizarea acestora , în jurul unei idei centrale.  

- Elevii participă  cu bucurie, empatizează cu profesorul, fiind stimulați de spiritual 

competitiv și de echipă. 

 


