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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Viața comunității și sărbătorile creștine” 

Titlul lecției: Tradiții de Crăciun 

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; 

3.3. Analizarea rolului diferitelor sărbători și tradiții religioase în viața personală și a 

comunității, cu identificarea de elemente de specialitate pentru diferite comunități. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o Identificarea elementelor de specificitate ale tradițiilor creștine comparativ cu alte tradiții și 

obiceiuri; 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru ilustrarea obiceiurilor de 

Crăciun - audiție colinde. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 
Tradiții de Crăciun - Religie ortodoxă, clasa a VI-a 

 

Definirea cerinței: 
Citește cu atenție afirmațiile următoare. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, direcționeaz-o 

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

spre partea unde scrie cuvântul Fals: 

 

Descriere 

Afirmații adevărate: 
a) Colindele sunt cântece care vestesc Nașterea Domnului Iisus Hristos. 

b) Bradul de Crăciun este simbol al pomului vieții din rai. 

c) În seara de Ajun, colindătorii merg cu steaua. 

d) În dimineața de Crăciun creștinii participă la slujbă. 

e) Nașterea Domnului se mai numește Crăciun. 

 

Afirmații false: 
a) Evreii sărbătoresc Crăciunul. 

b) La Crăciun vopsim ouă roșii. 

c) Magii au fost chemați de regele Irod să se închine Pruncului Iisus. 

d) Colindele vestesc Învierea Domnului Hristos. 
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e) De Crăciun, creștinii se salută „Hristos a înviat!” 

 

Feedback 
Super, ai găsit soluția corectă! 

Tradițiile de Crăciun au în centru bucuria întâlnirii cu Hristos, Mântuitorul lumii! 

Să nu uiți că muzica este o rugăciune cântată adusă lui 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=p1x8x0psn20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p1x8x0psn20 

 

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

 

1. Antet – https://www.art-

emis.ro/cache/com_responsivizer/cd779e3d325911c72f8371b9585a6941a888ac59.jpg, 

accesată în data de 31.10.2020, ora 23:10;; 

2. Imagine 1 - https://www.art-

emis.ro/cache/com_responsivizer/cd779e3d325911c72f8371b9585a6941a888ac59.jpg, 

accesată în data de 31.10.2020, ora 23:10; 

3. Imagine 2 - 

https://s.iw.ro/gateway/g/ZmlsZVNvdXJjZT1odHRwJTNBJTJGJTJG/c3RvcmFnZTA3dHJh

bnNjb2Rlci5yY3Mt/cmRzLnJvJTJGc3RvcmFnZSUyRjIwMTcl/MkYxMiUyRjE5JTJGODU

3NDI5Xzg1NzQy/OV9zaHV0dGVyc3RvY2tfMzU5MTczMjky/LmpwZyZ3PTc4MCZoPTQ

0MCZoYXNoPThj/ZjcxZWJhNWJkNjkzODkwY2NmNDYwZT, accesată în data de 

31.10.2020, ora 23:14. 
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