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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: Efortul pentru schimbarea vieții 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a 

grupurilor de apartenență, a comunității; 

3.2. Asumarea unor responsabilități față de ceilalți, prin raportarea la valorile moral-religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o realizarea de colaje, postere, pliante, mesaje-cheie cu rol de exemplificare a unor valori 

moral religioase, utilizând tehnici variate; 

o realizarea unor activități cu caracter social-filantropic pentru membrii comunității. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Efortul pentru schimbarea vieții - Religie ortodoxă, clasa a VI-a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei înțelege că toate persoanele, care își 

doresc și se străduiesc, primesc șansa  pentru  schimbarea  vieții: ✏ 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Cine este vameșul care s-a urcat în sicomor? 

Soluția: ZAHEU 

2. Notificare: Ce meserie avea Zaheu? 

Soluția: VAMEȘ 

3. Notificare: În ce localitate a avut loc întâlnirea lui Zaheu cu Iisus Hristos? 

Soluția: IERIHON 

4. Notificare: Ce s-a construit în locul întâlnirii lui Iisus Hristos cu Zaheu? 

Soluția: BISERICĂ 

5. Notificare: Care dintre 70 ucenici de ucenici ai Mântuitorului este sărbătorit pe 20 aprilie? 

Soluția: ZAHEU 

 

Feedback 

Super, ai răspuns corect la toate întrebările! 

„Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și 

să slăvească pe Tatăl vostru din ceruri.” (Matei 5, 16) 
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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 „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=p4eb1j6rn20 

Fullscreen- Link: https://learningapps.org/watch?v=p4eb1j6rn20 

 

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

 

1 Antet: https://str.crestin-ortodox.ro/foto/885/88496_fatrnicia14.jpg, accesat la 14.11.2020, ora 

21:08. 
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