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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: 

Selectează răspunsurile corecte și descoperă o imagine despre recunoștință și îndreptățire: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

1. Recunoștința este o______________ 

virtute 

2. Pilda celor zece leproși ne învață să___________ 

mulțumim 

3. Cea mai importantă slujbă de mulțumire este_________ 

Sfânta Liturghie 

4. Prin recunoștință creștem___________ 

duhovnicește 

5. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru____________Sale. 

binefacerile 

6. Omul recunoscător este____________ 

Fericit 

 

Feedback 

Ai ordonat totul corect! Fii recunoscător pentru tot ce primești în viață! 
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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 (în 

cazul de față, valorile adevărate și falsele valori promovare prin muzică) iar sub acestea se găsesc 

mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. 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! 

 

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=pnqfg6d3j20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pnqfg6d3j20 

 

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

 

1 Antet: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/xCaVysZwXr-fIicF7uoZcc5k75-

qvIdX8AcFzWOdI66s0i10WbFaCw0zFnIQxibqw2jPWaW-J2abJS-

FCfjzZqzxNFAubR0zicupbCD3NRYLcfxql3FbXP2j3MIlT8lL6ByBFdwx4uchrMyPOq29cw

ZUDQrH0Q, 12.11.2020, ora 00:06. 
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