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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: Biserica - lăcaș de închinare și de sfințire a omului 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

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

învățătură religioasă; 

1.3. Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate; 

3.1. Argumentarea importanței respectului pentru diversitate și a comunicării între persoane/ 

grupuri. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o realizarea unor prezentări pe tema lucrării Sfântului Duh în viața Bisericii și a omului, 

utilizând diferite tipuri de materiale-suport; 

o stabilirea de corespondențe între icoane și texte biblice referitoare la marile sărbători 

creștine; 

o participarea la discuții privind importanța comunicării și a respectului pentru diversitate, 

pornind de la situații concrete, filme, povestiri, imagini, pilde biblice. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Biserica - lăcaș de închinare și de sfințire a omului - Religie ortodoxă, clasa a VII-a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi de ce este importantă 

participarea creștinului la Biserică în zi de sărbătoare: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Participarea creștinului la Biserică, are ca scop principal întâlnirea cu_________ 

Soluția: HRISTOS 

2. Notificare: Prin participarea la Biserică și prin rugăciunile aduse lui Dumnezeu, ne 

împlinim cea dintâi poruncă _________ 

Soluția: BISERICEASCĂ 

3. Notificare: Prin jertfa de pe cruce a Mântuitorului, a fost întemeiată Biserica nevăzută și a 

adus împăcarea omului cu _________ 

Soluția: DUMNEZEU 

4. Notificare: Bisericile creștine sunt zidite în formă de _________ 

Soluția: CORABIE ȘI DE CRUCE 
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5. Notificare: Bisericile construite în formă de corabie amintesc de _________ 

Soluția: ARCA LUI NOE 

6. Notificare: Pictura religioasă bizantină specifică ortodoxiei reprezintă _________ 

Soluția: BIBLIA ÎN IMAGINI 

7. Notificare: În pronaos sunt pictate scene din _________ 

Soluția: VECHIUL TESTAMENT ȘI SFINȚI MUCENICI 

8. Notificare: În naos sunt pictate scene din _________ 

Soluția: NOUL TESTAMENT ȘI SFINȚI 

9. Notificare: În Sfântul Altar, pe cupolă este pictată _________ 

Soluția: MAICA DOMNULUI, ÎMPĂRĂTEASA CERULUI 

10. Notificare: Pe cupola centrală este pictat _________ 

Soluția: HRISTOS PANTOCRATORUL 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Găsește cuvântul”. 

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/ sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă. Alegerea greșit a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. La sfârșit 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=pmoi0hob220 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pmoi0hob220 

 

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

http://protoieriavaslui.ro/wp-content/uploads/2019/09/BU71151.jpg, 19.10.2020, ora 15:45. 
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