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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: Pelerinaje și procesiuni creștine 

Timp de lucru: 5 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversităţii religioase în viaţa personală, a 

grupurilor de apartenenţă, a comunităţii; 

3.2. Asumarea unor responsabilităţi faţă de sine şi faţă de ceilalţi, prin raportarea la valorile 

moral - religioase; 

3.3. Analizarea rolului diferitelor sărbători şi tradiţii religioase în viaţa personal şi a comunităţii, 

cu identificarea de elemente de specificitate pentru diferite comunităţi. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o Argumentarea teoretică și practică cu privire la rolul și importanța pelerinajelor și 

procesiunilor creștine; 

o Utilizarea calculatorului pentru identificarea sfinților și a locurilor în care se fac cele mai 

importante pelerinaje și procesiuni creștine din țara noastră. 

 

Designul activității de învățare online 

Titlul exercițiului: 

Pelerinaje și procesiuni creștine - Religie ortodoxă, clasa a VI-a 

 

Definirea cerinței: 

Privește cu atenție Harta României, identifica locurile marcate pe hartă și găsește cât mai rapid 

corespondențe între locurile marcate pe hartă și locurile unde au loc cele mai importante pelerinaje 

din țara noastră, pentru a acumula cât mai multe puncte și a câștiga competiția: 

 

Descriere: 

Exercițiul este o competiție între 2 sau mai mulți concurenți care se luptă pentru a acumula cât mai 

multe puncte și a câștiga competiția. Dacă nu exista mai mulți jucători se joacă în competiție cu 

calculatorul. 

 

Întrebările sunt: 

Întrebarea 1: În ce oraș se află Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva? 

Întrebarea 2: În ce oraș se află Moaștele Sfântului Iosif ce nou de la Partoș? 

Întrebarea 3: În ce oraș se află Moaștele Sfântului Dimitrie cel nou Basarabov ? 

Întrebarea 4: În ce oraș se află Mormântul Sfântului Voievod Neagoe Basarab? 

Întrebarea 5: În ce oraș se află Moaștele Sfântului Andrei Șaguna? 

Întrebarea 6: În ce oraș se află Mănăstirea ce adăpostește Moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia? 
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Întrebarea 7: În ce județ se află mormântul și o părticică din moaștele Sfântului Nicodim de la 

Tismana? 

Întrebarea 8: Unde se află Mănăstirea "Peștera Sfântului Andrei" -  Apostolul și Ocrotitorul 

României? 

Întrebarea 9: Unde se află Mănăstirea Bistrița, în care se găsește Racla cu Moaștele Sfântului 

Grigorie Decapolitul? 

Întrebarea 10: Unde se află Peștera în care a viețuit Sfântul Ioan de la Mănăstirea Prislop? 

Întrebarea 11: Unde se află Mănăstirea Iezer, în care se găsește Racla cu Moaștele Sfântului 

Cuvios Antonie? 

 

Răspunsurile corecte: 

Răspunsul la întrebarea 1: Se marchează stegulețul roșu din orașul Iași; 

Răspunsul la întrebarea 2: Se marchează stegulețul albastru din orașul Timișoara; 

Răspunsul la întrebarea 3: Se marchează stegulețul negru din orașul București; 

Răspunsul la întrebarea 4: Se marchează stegulețul roșu din orașul Curtea de Argeș; 

Răspunsul la întrebarea 5: Se marchează stegulețul galben din orașul Sibiu; 

Răspunsul la întrebarea 6: Se marchează stegulețul negru din orașul Curtea de Argeș; 

Răspunsul la întrebarea 7: Se marchează stegulețul albastru din județul Gorj; 

Răspunsul la întrebarea 8: Se marchează stegulețul negru din Dobrogea; 

Răspunsul la întrebarea 9: Se marchează stegulețul roșu din județul Vâlcea; 

Răspunsul la întrebarea 10: Se marchează stegulețul verde de lângă orașul Caransebeș; 

Răspunsul la întrebarea 11:Se marchează stegulețul albastru din județul Vâlcea. 

 

Feedback 

Felicitări! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Unde este situat 

acesta?”.Elevul (elevii) jucător( jucători) va (vor) marca pe hartă locul corespunzător Întrebării 

afișate. Răspunsul corect va fi marcat cu o bulină verde și va aduce câte un punct celui care a 

răspuns corect. La sfârșit, calculatorul va afișa scorul final, va prezenta clasamentul și va desemna 

câștigătorul. 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=pw45t6bsk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pw45t6bsk20 

  

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

 

1. Antet–imagine personală; 

2. Imagine de fundal: https://images.app.goo.gl/svmX2H2BuejfPWaj6, accesat în data de 

31.10.2020, ora 21:30. 
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