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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: 
Mărturisirea credinței în Iisus Hristos face apel la calitatea noastră de buni creștini, de oameni 

plăcuți lui Dumnezeu, care depun eforturi zilnice în urcușul duhovnicesc. În Sfânta Scriptură și în 

viețile Sfinților avem nenumărate exemple de mărturisitori ai credinței în Sfânta Treime. 

Repartizează corect VALORILE POZITIVE și FALSELE VALORI și vei putea asculta un cântec 

religios elocvent în ceea ce privește relația unui tânăr creștin cu Dumnezeu: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

VALORI ADEVĂRATE: 

a) „Îl mărturisim pe Domnul prin participarea la Liturghie” 

b) „mărturisim credința în Hristos, unindu-ne cu El în Sfânta Împărtășanie” 

c) „ne însemnăm cu Sfânta Cruce, mărturisindu-l pe Mântuitor” 

d) „ne ajutăm semenii, frații noștri în Hristos” 

 

FALSE VALORI: 

a) „mergem doar o dată pe an la biserică, la Slujba Învierii” 

b) „credința în Hristos o arătăm doar la nevoie” 

c) „ne rugăm zilnic, urmărind diferite interese” 

d) „ne lăudăm că ținem post miercurea și vinerea” 
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Feedback 

Felicitări! Ești un tânăr al cărui suflet cântă zilnic cuvintele Apostolului Toma: Domnul meu și 

Dumnezeu meu! (Ioan, 20, 28)! Nu uita de cântecul surpriză! 

 

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 fie o imagine 

de fundal, fie un film. Aici am ales priceasna ortodoxă „Din cer de departe”, interpretată de un cor 

de copii, în video cu link-ul https://youtu.be/QHKnlMSsUqI. La final elevul primește un feedback! 

 

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=pjetnr4uk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pjetnr4uk20 

 

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

 

1 Video 1 – Priceasna ortodoxă „Din cer de departe”, 

https://www.youtube.com/watch?v=QHKnlMSsUqI, ultima accesare, 28.09.2020, ora 00:13 
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