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SFÂNTA TAINĂ A ÎMPĂRTĂŞANIEI 

FIŞĂ DE LUCRU-CLASA A III-A 
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                                                      Lic. Teoretic" Nicolae Jiga" Tinca, Jud.Bihor 

 

     Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, 

analizează, asociază, aplică, argumentează. 

    Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei 

de pe una dintre feţele cubului. Am aplicat această metodă la lecţia Sfânta Taină a 

Împărtăşaniei cls. a III-a în etapa: 

Comunicării  noilor cunoştinţe 

- în această secvenţă de lecţie vom lucra pe grupe şi vom aplica metoda cubului. 

- se împarte clasa în şase grupe de elevi (4/5 elevi în fiecare grupă). 

Sarcini de lucru în aplicarea metodei cubului:  

Interacţiunea pe feţele cubului Sarcina de lucru pe care o propun 

Descrie! Cum arată? 

Compară! Cu cine/ce seamănă şi de cine/ce diferă? 

Asociază! La ce te face să te gândeşti? 

Aplică! Cum poate fi folosit? 

Analizează! Din ce este făcut? Ce conţine? Ce presupune? 

Argumentează pro sau contra. Este bun sau rău? Dorit sau nedorit? De ce? 

 

 Fiecare grupă va avea de realizat o sarcină de lucru. 

Grupa I – Descrie – Sfânta Taină a Împărtăşaniei (a Spovedaniei). 
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Grupa II – Compară – cu celelalte slujbe la care ai participat (Sfânta Liturghie, 

Spovedania, Maslul, Botez, Hirotonie, Nuntă). 

Grupa III – Asociază – componentele „Trupul şi Sângele Domului” cu pâinea şi vinul 

(Hristos la Cina cea de taină) – Momentul instituirii Sfintei Taine: „Luaţi, mâncaţi…” 

Grupa IV – Aplică – cunoştinţele referitoare la împărtăşania cu Trupul şi Sângele 

Domnului în viaţa ta. Începând cu clasa a II-a şi a III-a au participat în Postul Mare împreună 

cu părinţii sau cu profesorul de religie la Spovedanie şi s-au pregătit sufleteşte pentru 

momentul Împărtăşaniei. 

Grupa V – Analizează – importanţa Împărtăşaniei şi ce presupune ea : 

▪ unirea cu Hristos şi viaţa de veci; 

▪ pregătirea sufletească pentru acest moment; 

▪ spovedania făcută cu părere de rău şi cu dorinţa de îndreptare; 

▪ împlinirea canonului. 

Grupa VI – Argumentează pro sau contra – afirmaţia: „La fiecare Sfântă Liturghie 

pâinea şi vinul aduse în dar de credincioşi se preface prin puterea Duhului Sfânt în Trupul şi 

Sângele Mântuitorului spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci” sau „Cina cea de Taină se 

reactualizează la Sfintele Paşti?”. 

 Forma finală a scrierii este împărtăşită întregului grup. 

 Lucrarea finală poate fi desfăşurată pe tablă. 
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