
  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Prof. Vasile Codruț SUTĂ, Școala Gimnazială Nr. 1 Țicleni, Gorj, 2020 
1 

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: 

Să descoperim împreună informații despre minunile Mântuitorului Hristos! 

Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, că 

fiecare om primește ajutor de la Dumnezeu în diferite situații ale vieții: 

 

Text cu spații goale 
Dumnezeu ne ascultă și ne sprijină atunci când îi cerem                             .  

Este important să                       pentru ajutorul primit. Pe când se afla în                      , 

Domnul Iisus Hristos a vindecat doi orbi. În Sfintele Evanghelii sunt descrise 

numeroase ___________, săvârșite de Mântuitorul Hristos. La Ierusalim, la 

scăldătoarea                            , Mântuitorul l-a vindecat pe slăbănogul care aștepta 

izbăvirea.  

Avem datoria să arătăm înaintea oamenilor                     primite de la Mântuitorul 

Hristos.                          

 

Soluția: 

binefacerile, Vitezda, minuni, Galileea, mulțumim, ajutorul 
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Feedback 

Super! Totul e rezolvat corect! 

Să nu uităm că Dumnezeu face minuni cu toți cei care aleargă la El, cu dreaptă credință și cu 

rugăciune fierbinte! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip ‚‚Text spații goale”. 

Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte din care elevul alege o variantă. La 

sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. Elevul primește 

feedback sub forma unei aprecieri! 

 

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=pzhwz2fc320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pzhwz2fc320 

 

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

 

1 Imagine 1 – https://cdn.marturieathonita.ro/wp-content/uploads/2019/08/DUP%C4%82-

CREDIN%C5%A2A-VOASTR%C4%82-FIE-VOU%C4%82.jpg, ultima accesare la data de 

10.05.2020, ora 20:35 
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