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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Trăirea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Responsabilitate creștină - Datorii față de Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.2. Explicarea importanței împlinirii datoriilor morale și materiale pentru viața și progresul 

spiritual al creștinului 

3.2. Analiza datoriilor creștinului și a specificului acestora în contextul societății actuale 

4.1. Aplicarea normelor moralei creștine în situații concrete de viață 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică și patristică; 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Responsabilitate creștină - Datorii față de Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a IX-a 

 

Definirea cerinței: 
Una din datoriile față de Dumnezeu este respectarea legilor Lui. Descoperă care din poruncile de 

mai jos ale Decalogului se referă la datoriile față de Dumnezeu și care nu: 

 

I. Afirmații care se referă la iubirea față de Dumnezeu: 

a) „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău..., să nu ai alți dumnezei afară de Mine!” (Ieșirea 20, 2-3); 

b) „Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare.... să nu te închini lor!” (Ieșirea 20, 4-

5); 

c) „Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert!” (Ieșirea 20, 7); 

d) „Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca să o sfințești. Lucrează șase zile și-ți fă în acelea toate 

treburile tale, iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău.....! ” (Ieșirea 20, 8-

10). 

 

II. Afirmații care nu se referă la iubirea față de Dumnezeu: 

a) „Să nu furi!” (Ieșirea 20, 15); 

b) „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău!” (Ieșirea 20, 16). 

 

Feedback 

Super, ai ordonat totul corect! 
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Puzzle”. 

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie iar sub 

acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare care aparține uneia 

dintre cele două grupe. Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se 

selectează pe rând piesele de puzzle care corespuns acesteia. Dacă este o alegere corectă (răspuns 

corect), piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele rămân pe poziție. Grupând corect toate 

piesele puzzle-ului, va apărea o imagine de fundal. La final elevul primește un feedback! 

 

Activitatea de învățare: este realizată pentru învțarea 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=pauvkm8ja20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pauvkm8ja20 

 

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

 

1 https://ziarharghita.ro/sfanta-treime-iubire-si-ascultare-infinite, 27.09.2020, ora 21:27 
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