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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: Mărturisirea credinței în Iisus Hristos 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice și 

culturale; 

2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o lecturarea unor texte biblice reprezentative referitoare la modalitățile prin care Dumnezeu S-

a descoperit omului în Vechiul Testament; 

o caracterizarea unor persoane biblice, valorificând tehnici de elaborare studiate la limba și 

literatura română sau la alte discipline; 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Mărturisirea credinței în Iisus Hristos - Religie ortodoxă, clasa a VI-a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

a) Prin Sfânta Împărtășanie primim Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului. 

b) Rostind Crezul, Îl mărturisim pe Dumnezeu Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. 

c) Cea mai mare minune a lui Iisus Hristos este Învierea Sa din morți. 

d) Simpla invocare a numelui lui Dumnezeu reprezintă o mărturisire a credinței noastre. 

e) Sfinții Apostoli au dat dovadă de o credință puternică, întărită de mărturisirea iubirii pentru 

Hristos. 

 

Afirmații false: 

a) Ne mărturisim credința în Iisus Hristos asemenea fariseilor, pentru a fi lăudați de ceilalți. 

b) Iisus Hristos S-a Botezat în râul Iordan, la patruzeci de zile de la Nașterea Sa. 

c) Trebuie să îi ignorăm pe cei aflați în nevoie și să ne gândim doar la noi. 

d) Sfântul Apostol Toma, a crezut de la început în Învierea lui Iisus Hristos. 
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e) De-a lungul timpului, creștinii nu și-au mărturisit credința prin ridicarea unor biserici 

monumentale. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre importanța mărturisirii credinței în Iisus Hristos! 

Mărturisirea credinței în Iisus Hristos prin faptă și cuvânt reprezintă recunoașterea Sa ca 

Dumnezeu! 

 

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=pkiycywy220 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pkiycywy220 

 

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

 

 Antet: https://basilica.ro/wp-content/uploads/2019/03/marturisirea-credintei-2.jpeg, accesat 

14.11.2020, ora 19:32. 

1 Imagine 1 – https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fro-

ro.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FArtist%2Ftheodorosart%2Fposts%2F&psig=AO

vVaw1NH5adIibcNfQMXsSKSJ9B&ust=1601478564090000&source=images&cd=vfe&ved

=0CAIQjRxqFwoTCJD96evSjuwCFQAAAAAdAAAAABAJ, ultima accesare: 29.09.2020, 

ora 18:54 

 

2 Imagine 2 - 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftheodorosicon.wordpress.com%2F

2013%2F08%2F06%2Fschimbarea-la-fata-a-domnului-hristos-o-sarbatoare-a-schimbarii-la-

fata-a-sufletului-nostru%2F&psig=AOvVaw0RXSCDkyXypYbYEn-

BQAH3&ust=1601478746643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiOh7

_TjuwCFQAAAAAdAAAAABAD, ultima accesare: 29.09.2020, ora 18:56. 
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