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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: 

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

mărturisirea credinței în Iisus Hristos în viața credincioșilor: ✏ 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Când ne închinăm, atunci cînd ducem mâna la piept, rostim cuvintele: 

__________ 

Soluția: ȘI AL FIULUI 

2. Notificare: Cei care au pregătit omenirea pentru Nașterea Fiului lui Dumnezeu, fiind aleși 

de Dumnezeu și înzestrați cu darurile prorociei și al facerii de minuni sunt _________ 

Soluția: PROROCII 

3. Notificare: Fiul lui Dumnezeu, Persoana a II a din Sfânta Treime, Care S-a Întrupat pentru a 

ne mântui, cât a viețuit pe pământ a purtat numele de ______________________ 

Soluția: IISUS HRISTOS 

4. Notificare: Apostolul căruia Iisus Hristos, fiind Răstignit pe Cruce, i-a încredințat-o pe 

Fecioara Maria este _________ 

Soluția: IOAN 

5. Notificare: Rugăciunea inimii, sau rugăciunea lui Iisus Hristos, este: „Doamne Iisuse 

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă pe mine_________ 
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Soluția: PĂCĂTOSUL 

6. Notificare: Țara în care S-a născut și a trăit Mântuitorul se numește astăzi_________ 

Soluția: ISRAEL 

7. Notificare: Domnul Iisus Hristos a fost Răstignit, în săptămâna care a urmat Intrării Sale în 

Ierusalim, într-o zi de _________ 

Soluția: VINERI 

8. Notificare: Iisus Hristos, a Înviat a treia zi de la Răstignirea Sa, într-o zi de _________ 

Soluția: DUMINICĂ 

9. Notificare: Slujba de duminica și din zilele de sărbătoare din cursul săptămânii, la care 

Hristos este în mijlocul nostru se numește Sfânta _________ 

Soluția: LITURGHIE 

10. Notificare: Cea mai importantă Taină a Bisericii, prin care Îl primim pe Hristos Însuși sub 

forma pâinii și a vinului sfințite este Sfânta Taină a ____________________ 

Soluția: ÎMPĂRTĂȘANIEI 

 

Feedback 

Foarte frumos! Ai reușit!  

Să răspunzi iubirii nemărginite a Domnului tot cu iubire, căci Mântuitorul Iisus Hristos ne învață: 

„oricine va mărturisi despre Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea 

Tatălui Meu, Care este în ceruri”! (Matei, 10, 32) 

 

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 greșită 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=p5chg3p7k20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p5chg3p7k20 

 

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

 

1 Antet: https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2015/04/24/femeile-mironosite-modele-de-

marturisire-ale-bucuriei-credintei-72487.jpg, accesat la 14.11.2020, ora 21:08 
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