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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „ Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului” 

Titlul lecției: Comuniunea credincioșilor în Biserică 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii și în devenirea spirituală a 

omului, pe baza unor texte religioase; 

1.2. Compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de 

învățătură religioasă; 

 

Activități de învățare recomandate: 

o analizarea atributelor Duhului Sfânt în rugăciunea „Împărate ceresc” 

o exerciții de identificare a aspectelor comune și a celor specifice din Fericiri și din Decalog, 

precum și a modalităților de aplicare a acestora în viața cotidiană. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Comuniunea credincioșilor în Biserică - Religie ortodoxă, clasa a VII-a 

 

Definirea cerinței: 

Privește icoana Mântuitorului și asociaz-o pildei corespunzătoare. Completează propozițiile 

lacunare și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, conținutul Pildei viței și a 

mlădițelor: 

 

Textul cu spații goale: 

Pilda viței și a mlădițelor se găsește în Evanghelia după Ioan, 

capitolul 15, versetele 1-6: Eu sunt __________ cea adevărată și 

____________ Meu este lucrătorul. Orice __________ care nu aduce 

___________ întru Mine, El o _______; și orice mlădiță care aduce roadă, 

El o ____________, ca mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați, 

pentru __________ pe care vi l-am spus. ___________ în Mine și Eu în 

voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în 

viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt vița, voi sunteți 

mlădițele. Cel ce rămâne întru __________ și Eu în el, acela aduce roadă 

_________, căci fără Mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în 

Mine, se aruncă ________ ca mlădiță și se ________; și le adună și le 

aruncă în ________ și ard. 
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Soluția: 

vița, Tatăl, mlădiță, roadă, taie, curăță, cuvântul, rămâneți, Mine, multă, afară, usucă, foc 

 

Feedback 

Foarte bine! Ți-ai reamintit conținutul acestei pilde. 

Ea ilustrează comuniunea permanentă pe care o avem cu Mântuitorul Hristos, prin harul Duhului 

Sfânt! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme 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=pi15s4i6t20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pi15s4i6t20 

 

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 
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Antet – imagine personală; 

Imagine - https://basilica.ro/wp-content/uploads/2016/08/33107.jpg, 19.09.2020, ora 16:26. 
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