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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: 

„Pilda celor zece leproși” ne vorbește despre recunoștință. Citește cu atenție afirmațiile următoare! 

În cazul în care apreciezi că informația este corectă, direcționeaz-o spre Adevărat, iar dacă apreciezi 

că informația este incorectă, direcționeaz-o spre Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

a) Pe Iisus L-au întâmpinat zece leproși. 

b) Lepra era o boală molipsitoare. 

c) Aceștia I-au cerut lui Iisus să-i vindece. 

d) Din zece vindecați, doar unul a mulțumit. 

e) Ceilalți nouă au plecat la casele lor. 

Afirmații false: 

a) Toți leproșii au mulțumit. 

b) Lepra nu era o boală gravă. 

c) Vindecarea are loc în Betleem. 

d) Preoții i-au vindecat pe leproși. 

 

Feedback 

Super! Ai rezolvat corect! Ți-ai însușit învățătura din „Pilda celor zece leproși”! Să nu uiți că 

recunoștința este o virtute! 
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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 „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=pd96d4knc20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pd96d4knc20 

 

 

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

 

1 Imagine 1 - https://dbimg.eu/i/lk9qqpm0cc.png, ultima accesare la 29.09.2020, ora 14:46 

2 Imagine 2 - https://dbimg.eu/i/j3fjjon1iv.png, ultima accesare la 29.09.2020, ora 14:58 
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