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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

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

Titlul lecției: Mărturii despre ajutorul primit de la Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personal, a grupurilor 

de apartenență, a comunității; 

3.2. Asumarea unor responsabilități față de sine și față de ceilalți, prin raportarea la valorile 

moral-religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o participarea la jocuri de rol pe tema respectării diferitelor norme moral-religioase, cu scopul 

exersării diferitelor tipuri de atitudini și comportamente; 

o realizarea unor activități cu caracter social-filantropic pentru membrii comunități. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Mărturii despre ajutorul primit de la Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a VI-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) Dumnezeu oferă ajutorul celor care dovedesc credință, răbdare și stăruință. 

b) Avem datoria să arătăm oamenilor binefacerile primate de la Mântuitorul Hristos. 

c) Primind binefacerile lui Dumnezeu, dobândim o stare de bine. 

d) Dumnezeu ne trimite ajutor prin tot ce a creat pe pământ și a lăsat la îndemâna oamenilor. 

e) Dumnezeu a arătat marea Sa iubire față de oameni prin Întruparea Fiului Său. 

 

Afirmații false: 

a) Nu este important să mărturisim tot cea a făcut Dumnezeu pentru noi. 

b) Sfântul Evanghelist Matei relatează minunea vindecării celor trei orbi de către Mântuitorul 

Hristos. 

c) În Sfânta Scriptură găsim foarte puține mărturii despre ajutorul primit de la Dumnezeu. 

d) Un slăbănog aștepta de 28 de ani vindecarea la scăldătoarea Vitezda. 

e) Mântuitorul Hristos a poruncit ca minunile Sale să fie cunoscute de toți oamenii. 
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Feedback 

Felicitări! 

Nu uita că recunoștința pentru ajutorul primit de la Dumnezeu și mărturisirea înaintea oamenilor a 

purtării Lui de grijă sunt dovezi ale unei atitudini creștine! 

 

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=pe1ix84ca20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pe1ix84ca20 

 

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

 

Imagine 1 – https://www.viata-

libera.ro/media/k2/items/cache/1daff90c28d60394ea80d9cb0c4783ee_XL.jpg, ultima accesare 

28.09.2020, ora 18:45 
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