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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului.” 

Titlul lecției: Decalogul-importanța lui în viața omului 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului 

persoanelor din textele studiate; 

2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din 

perspectiva unor criterii date. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o exerciții de identificare a unor reguli de comportament în viața cotidiană, pornind de la 

poruncile din Decalog; 

o stabilirea de comparații între poruncile din Decalog și alte reguli de comportament din 

diferite contexte de viață cotidiană (de exemplu, familie, grup de prieteni, școală, societate, 

biserică). 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Decalogul-importanța lui în viața omului - Religie ortodoxă, clasa a V- a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

a) Cele zece porunci sunt darul iubirii lui Dumnezeu față de oameni și au fost scrise de mâna 

Domnului pe două lespezi de piatră. 

b) Ele ne învață respectul față de Dumnezeu și Creatorul tuturor, dar și față de semeni. 

c) Pe prima Tablă a Legii se găseau îndatoririle noastre față de Dumnezeu, iar pe a doua se 

găseau îndatoririle noastre față de semeni. 

d) Împlinirea fiecărei porunci o realizăm prin comportamentul nostru din fiecare zi și au rolul 

de a ne îndruma în viață, pe calea cea bună. 

e) Moise a așezat Tablele Legii în Chivotul Legii, care se afla în Sfânta Sfintelor din Cortul 

Sfânt. 

 

Afirmații false: 
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a) Decalogul poate fi respectat parțial. 

b) Dumnezeu a scris pe Tablele Legii cu mâna Sa și prima data și a doua oară. 

c) Poporul Evreu a înțeles corect mesajul Decalogului de la început. 

d) Prin primirea Legii celei Noi, a Mântuitorului Hristos, Decalogul nu mai are așa mare 

importanță în dezvoltarea religios-morală a omului. 

e) Pentru respectarea poruncilor lui Dumnezeu noi trebuie sa nu greșim față de cei apropiați 

nouă. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit învățăturile Decalogului și rolul lor în viața omului! 

Să nu uiți că Decalogul îți îndrumă pașii pe calea către Dumnezeu! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Adevărat-Fals”. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 

La final elevul primește o apreciere. 

 

Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două 

variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link: 

Link web: https://learningapps.org/display?v=pisgbtcma20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pisgbtcma20 

 

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 

 

Imaginea 1: https://comenzi.icoana.net/ro/home/184-icoana-sfantului-moise.html 
 

https://learningapps.org/display?v=pisgbtcma20
https://learningapps.org/watch?v=pisgbtcma20
https://comenzi.icoana.net/ro/home/184-icoana-sfantului-moise.html

