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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Viața creștinului împreună cu semenii” 

Titlul lecției: Respectul, în lumina credințe 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria 

mântuirii;  

2.1. Povestirea unor fapte săvârșite de persoane biblice, cu relevanță pentru valori precum: 

iubirea față de Dumnezeu și față de semeni, atașamentul, iertarea, prietenia, respectul, ajutorul;  

3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o caracterizarea unor persoane biblice, valorificând tehnici de elaborare studiate la limba și 

literatura română sau la alte discipline; 

o participarea la discuții pe diferite teme: credința în Dumnezeu, Decalogul, proroci şi 

prorocii;  

o evidențierea  actualității  unor  reguli  sau  principii  vechi-testamentare în  lumea  de  astăzi,  

prin exemple;  

o identificarea  unor  elemente  de  diversitate  în  modul  de  manifestare  a  credinței,  

pornind  de  la  realități din viața familiei, a clasei, a şcolii, a comunității 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Respectul, în lumina credinței - Religie ortodoxă, clasa a V-a 

 

Definirea cerinței: 

Rezolvați corect rebusul și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, care este rolul 

personalităților din Vechiul Testament în istoria mântuirii: 

 

Cerințe de lucru: 

1. Cerință: Atitudine sau sentiment de prețuire deosebită care stă la baza tuturor relațiilor 

dintre oameni. 

Soluție: RESPECT 

2. Cerință: S-a căsătorit cu femeia moabiteancă. 

Soluție: BOOZ 

3. Cerință: Și-a apărat prietenul la nevoie, în fața tatălui său. 

Soluție: IONATAN 

4. Cerință: Își respecta nora și credința acesteia. 
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Soluție: NOEMI 

5. Cerință: Model de respect și devotament. 

Soluție: RUTH 

6. Cerință: A fost strămoșul Mântuitorului Hristos. 

Soluție: DAVID 

7. Cerință: A fost regele Israelului, dar și tatăl lui Ionatan. Acesta dorea să îl îndepărteze pe 

David de la tron. 

Soluție: SAUL 

Cerință: Virtute care se înțelege devotamentul și atașamentul cuiva față de o persoană. 

Soluție: LOIALITATE 

 

Feedback 

Felicitări! Ti-ai însușit noțiunile despre respectul în lumina credinței! 

Să nu uiți cât este de important respectul în viața noastră de creștin! 

 

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

Elevul va completa rebusul folosindu-se de cunoștințele primite. La sfârșit, ceea ce este completat 

corect va apărea cu verde, iar ceea ce s-a greșit cu roșu. 

 

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=p7sbwjbqj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p7sbwjbqj20 

 

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