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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare:„Viața comunității și sărbătorile creștine” 

Titlul lecției: Sărbători închinate Maicii Domnului  

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate; 

      3.2. Manifestarea reflecției critice față de responsabilități asumate în viața proprie şi a    

      comunității, prin raportarea la valori moral-religioase;  

3.3. Argumentarea importanței participării fiecărei persoane la viața spirituală a comunității, ca 

membru activ al acesteia; 

 

Activități de învățare recomandate: 

o observarea unor elemente de specificitate în icoane sau alte creații plastice cu teme 

religioase, prezente în diferite medii (de exemplu, în biserici, în muzee, în expoziție de artă); 

o exerciții de caracterizare, printr-o valoare centrală, a diferitelor persoane (de exemplu Maica 

Domnului); 

o participarea la discuții pe tema importanței sărbătorilor creștine pentru păstrarea spiritului 

familial și comunitar. 

 
Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Sărbători închinate Maicii Domnului - Religie ortodoxă, clasa a VII-a 

 

Definirea cerinței: 

În minutele următoare îți propunem să răspunzi corect la întrebările de pe fiecare linie orizontală și 

verticală a rebusului și vei descoperi lucruri importante din viața Maicii Domnului  dar și numele 

unor praznice împărătești închinate Maicii Domnului: 

 

Descriere: 

Întrebarea 1: 

Venerarea pe care creștinii o acordă Maicii Domnului  se numește….. 

Cuvântul soluție – PREACINSTIRE 

Întrebarea 2: 

 Sărbătorile în cinstea Maicii Domnului mai poartă denumirea de..... 

 Cuvântul soluție – PRAZNICE 

Întrebarea 3: 

 La vârsta de 3 ani Maica Domnului a fost dusă la Templul din….. 

 Cuvântul soluție – IERUSALIM  
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Întrebarea 4: 

 Maica Domnului a primit vestea că Îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu de la Arhanghelul ….. 

 Cuvântul soluție – GAVRIIL 

Întrebarea 5: 

 Maica Domnului este cunoscută și sub numele de Fecioara…. 

 Cuvântul soluție – MARIA 

Întrebarea 6: 

 Sărbătoarea reprezentată în icoană se numește….. 

 Cuvântul soluție – BUNAVESTIRE 

Întrebarea 7: 

 La data de 15 august creștinii sărbătoresc…..Maicii Domnului 

 Cuvântul soluție – ADORMIREA 

 

Feedback 

Felicitări! Ai reușit!  

Nu uita, Sărbătorile închinate Maicii Domnului sunt zile importante, marcate în calendarul ortodox 

cu cruce roșie, momente de bucurie, pace și de îngrijire pentru suflet, în care ne regăsim în 

comuniune cu Dumnezeu! 

 

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

Răspunzând la întrebări, elevul completează linia verticală și liniile orizontale ale rebusului. La 

sfârșit prin apăsarea butonului de verificare se observă dacă răspunsurile au fost corecte. 

Răspunsurile greșite apar în rebus marcate cu culoarea roșie și pot fi corectate.  În momentul în care 

au fost identificate cele 7 răspunsuri corecte, exercițiul s-a încheiat. 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=pe1cnyykn20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pe1cnyykn20 
 

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

 

1. 

2. 

Antet – imagine personală; 

Imaginea 1– Icoana-Buna Vestire, disponibilă la https://theodorosart.com/wp-

content/uploads/2016/03/Bunavestire-768x781.jpg, accesată în data de 04.11.2020, ora 14.20; 

3. Imaginea 2 - Icoana – Sfântul Andrei, disponibilă la https://str.crestin-

ortodox.ro/foto/1497/149650_adormirea_maicii_domnului.jpg, accesată în data de 

04.11.2020, ora 14.25. 
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