VIZAT
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
DISCIPLINA: RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ

Propunător:
CLASA PREGĂTITOARE
PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ PE SEM I şi II. AL ANULUI ŞCOLAR 2020/2021, Nr. de ore: 33

Competenţe
generale

1. Aplicarea
unor norme de
comportament
specific
moralei
religioase, în
contexte de
viaţă uzuale
2. Colaborarea
cu copiii şi cu
adulţii din
mediul
familiar, în
acord cu
valorile
religioase
3. Explorarea
activă a unor
elemente din
viaţa de zi cu
zi, din
perspectiva
propriei
credinţe

Competenţe specifice
1.1. Recunoaşterea unor
elemente de bază ale
credinţei religioase
1.2. Observarea
caracteristicilor
comportamentale ale
unui creştin, pe baza
valorificării unor situaţii
din viaţa de zi cu zi
1.3. Aplicarea unor
reguli de comportament
moral-creştin în contexte
de viaţă familiar
2.1. Asumarea unor
responsabilităţi în cadrul
grupurilor din care face
parte, la propunerea
adultului
2.2. Identificarea unor
elemente comune şi de
diferenţiere între oameni
3.1. Explicarea
semnificaţiei unor
evenimente religioase
cunoscute
3.2. Identificarea unor
sărbători şi evenimente
cu semnificaţii
religioase, cu incidenţă
asupra vieţii
familiei

Conţinut
Introducere
Facerea – darul lui Dumnezeu - Noţiuni introductive
Dumnezeu a creat lumea (explicaţie ilustrată) Modelul Facerii.
Isus şi natura
Cele cinci simţuri. Noţiuni introductive. Set de imagini.
Vederea – fişă de lucru
Pipăitul – fişă de lucru
VACANŢĂ pentru clasele din învăţământul primar şi grupele din
învăţământul preşcolar
Mirosul – fişă de lucru
Auzul – fişă de lucru, Gustul – fişă de lucru
Familia Noţiuni introductive. „Familia mea” – fişă de lucru
Adventus Domini - fişă de colorat
Sentimentele şi darurile – Sf. Nicolae - fişă de lucru
Crăciun- Copilul Isus - Isus şi familia Sa – fişă de colorat „Isus iubit” – fişă de
colorat, Masa familială
Familia lui Dumnezeu- Familia Sfântă - colinde
Recapitulare - evaluare
VACANŢA DE IARNĂ

Nr.
Ore

Data

1
1
1
1

S1 – 14-18.09.2020
S2 – 21-25.09.2020
S3 – 28.09-02.10.2020
S4 – 05-09.10.2020

1

S5 – 12-16.10.2020

1

S6 – 19-23.10.2020

-

26.10-01.11.2020

1
1
1
1
1

S7 – 02-06.11.2020
S8 – 09-13.11.2020
S9 – 16-20.11.2020
S10 – 23-27.11.2020
S11 – 30.11-04.12.2020

1

S12 – 07-11.12.2020

1
1
-

S13 – 14-18.12.2020
S – 21-22.12.2020 (2 zile)
23.12.2020 – 10.01.2021

Activităţi
de
învăţare

Organizar
ea
de
discuţii
despre
rolul lui
Dumneze
u în viaţa
omului;
Desen,
Evaluare,
Joc de rol
Exerciţii
de
identifica
re,
în
imagini şi
texte, a
unor
persoane
biblice şi
a
unor
sfinţi
învăţarea
de
rugăciuni,
cântări
etc.;
Evaluare

1
S14 – 11-15.01.2021
Familia lui Dumnezeu se roagă - Noţiuni introductive …când ne jucăm
- …când ne cerem scuze
1
S15 – 18-22.01.2021
Recapitulare
1
S16 – 25-29.01.2021
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
30.01-07.02.2021
SEMESTRUL II., - …dimineaţa, când ne sculăm
1
S17 – 08-12.02.2021
- …seara, când ne culcăm
1
S18 – 15-19.02.2021
- …în natură
1
S19 – 22-26.02.2021
Marea familie sărbătoreşte Noţiuni introductive
1
S20 – 01-05.03.2021
- Mulţumim lui Dumnezeu tot ce am primit
1
S21 – 08-12.03.2021
Isus şi Tatăl Ceresc – fişă de colorat
1
S22 – 15-19.03.2021
Pe scurt despre dezvoltare - Dezvoltarea religioasă a individului - Texte
biblice aferente conţinutului şi nivelul de dezvoltare intelectuală a elevilor – la
1
S23 – 22-26.03.2021
alegerea profesorului catehet (joc de rol)
De la omidă la fluture (Viaţa nouă), Noul fluture de Paşti (exerciţiu pascal)
1
S24 – 29.03-02.04.2021
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ,vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie
02-11.04.2021
2021.
Viaţa nouă a lui Isus
2
S25 – S26 - 12-23.04.2021
Recapitulare – evaluare
1
S27 – 26-29.04.2021
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ, vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai
30.04-09.05.2021
2021
Familia lui Dumnezeu se roagă - …în biserică, - …la masă: - -„Tatăl nostru”3
S28 – S29 – S30 - 10-28.05.2021
rugăciunile de dimineaţă şi seară, - rugăciunile legate de viaţa de familie
(pentru părinţi, pentru bunici, pentru fraţ, etc)
Recapitulare – evaluare
3
S31–S32–S33 – 31.05-18.06.2021
„Şcoala altfel” – la decizia unității de învățământ
perioada – 05.10.2020 - 04.06.2021
VACANŢA DE VARĂ
19.06.- sept.2021
Programe şcolare RELIGIE, CULTUL ROMANO-CATOLIC DE LIMBA MAGHIARĂ, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013

Resurse

Forme
de
evalua
re

Mixte

Manual,
Biblie,
Catehism
ul
Bisericii
Romanocatolice,
Atlas,
Enciclope
dia
Bibliei,
CD,
casete
video
Mixte

Ob
s.

