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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: 

Urmărind schema, poți medita la beneficiile pe care mărturisirea zilnică a credinței în Mântuitorul 

nostru, le poate aduce în viața ta. Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza 

informațiilor primite de la profesor, ce importanță are mărturisirea credinței în Domnul Iisus Hristos 

în viața ta. La sfârșit ascultă cântarea religioasă „Cu noi este Dumnezeu!”: 

 

Textul cu spații goale: 

„Pe când mulțimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui__________, și El ședea 

lângă lacul___________, a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii, 

coborând din ele, spălau____________. Și urcându-se într-una din __________ 

care era a lui Simon, L-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Și șezând în 

corabie, _________, din ea, mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis 

lui___________: Mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre, ca să pescuiți. Și, 

răspunzând, Simon a zis: __________, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am 

prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Și făcând ei aceasta, au prins 

mulțime mare de____________, că li se rupeau mrejele. Și au făcut semn celor 

care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă 

corăbiile, încât erau gata să se________. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut 

la genunchii lui Iisus, zicând: Ieși de la mine, Doamne, că sunt om________. Căci 
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spaima îl cuprinsese pe el și pe toți care erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe 

care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau 

împreună cu Simon. Și a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei 

fi_________ de oameni. Și trăgând corăbiile la țărm, au lăsat totul și au mers după 

El” (Luca, 5, 1- 11). 

 

Soluția: 

Dumnezeu, Ghenizaret, mrejele, corăbii, învăța, Simon, Învățătorule, pește, afunde, păcătos, pescar 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre mărturisirea credinței în Iisus Hristos de către Sfântul 

Apostol Petru! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul 

alege o variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se 

înroșesc. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri. În acest caz elevul poate audia piesa 

religioasă „Cu noi este Dumnezeu”, în interpretarea psaltului Catedralei Patriarhale, Gabriel 

Rădășanu. 

 

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=pj9fq2mk320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pj9fq2mk320 

 

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

 

1 Videoclipul „Cu noi este Dumnezeu”, în interpretarea lui Gabriel Rădășanu, psalt al Catedralei 

Patriarhale, https://www.youtube.com/watch?v=TptYIfbICY0 

2 Imagine: 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/SSp57kuDwmBTMMHM3UE2WjNdsiYVdIpHrZo74Nwu3cLO-
vME9zGpBWZnS79T8iCV0dZRnexd2pbc1_ts-

CCeMi6sWKQ1RBpAtuoAfMO1M4zzdLazn18aXzNT3OYtGjgSpp14, ultima accesare 1. 10. 2020, ora 

18, 33. 
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