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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: Recunoștința pentru binele primit 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. Selectarea de informații adecvate și cu mijloace variate, pe teme cu relevanță moral-

religioasă; 

2.2. Relaționarea pozitivă cu colegii în activități, sarcini de învățare, situații-problemă, utilizând 

reguli de comportament moral-religios. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o identificarea unor simboluri religioase exprimate în diferite forme de comunicare; 

o elaborarea unor scurte eseuri despre diferite valori moral-religioase. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Recunoștința pentru binele primit – Religie ortodoxă, clasa a VI-a 

 

Definirea cerinței: 

Recunoștința este rodul smereniei și al credinței. Răspunde corect la următoarele întrebări și vei 

descoperi cui trebuie să-i mulțumim: 

 

Întrebări de joc: 

- Extrem de ușor (500) 

Alege sinonimul potrivit pentru recunoștință: 

Răspuns corect: mulțumire 

Răspunsuri greșite: consolare, simpatie, dăruire. 

 

- Foarte ușor (1000) 

Oamenii își pot exprima recunoștința: 

Răspuns corect: mulțumind 

Răspunsuri greșite: dormind, lenevind, visând. 

 

- Mediu (5000) 

Opusul recunoștinței este: 

Răspuns corect: nepăsare 

Răspunsuri greșite: visare, uitare, întristare. 
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- Cam dificil (50000) 

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu, în primul rând pentru: 

Răspuns corect: viață 

Răspunsuri greșite: rațiune, suflet, familie. 

 

- Foarte dificil (250000) 

Exemplu de recunoștință față de ajutorul primit de la Dumnezeu este: 

Răspuns corect: Pilda celor zece leproși 

Răspunsuri greșite: Pilda fiului risipitor, Pilda celor zece fecioare, Pilda vameșului și a fariseului. 

 

- Extrem de dificil (1000000) 

Cei care Îi mulțumesc lui Dumnezeu vor primi: 

Răspuns corect: mântuire 

Răspunsuri greșite: bani, cadouri, felicitări. 

 

Feedback 

Minunat, ai răspuns corect la toate întrebările! 

Acum știi că și tu poți oferi și primi recunoștință! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Știi și câștigi”. 

Elevul va alege un singur răspuns corect. Răspunzând corect la întrebări va avansa și va ajunge la 

ultima treaptă a jocului. 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=pcjxw882320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pcjxw882320 

 

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

1 Antet: https://www.ziuaconstanta.ro/images/stories/2019/01/20/vindecarea-leprosilor.JPG, 

accesat la 14.11.2020, ora 21:08 
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