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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Trăirea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Responsabilitate creștină - Datorii față de sine 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.2. Explicarea importanței împlinirii datoriilor morale și materiale pentru viața și progresul 

spiritual al creștinului; 

3.2. Analiza datoriilor creștinului și a specificului acestora în contextul societății actuale; 

4.1. Aplicarea normelor moralei creștine în situații concrete de viață. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică și patristică; 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Responsabilitate creștină - Datorii față de sine - Religie ortodoxă, clasa a IX-a 

 

Definirea cerinței: 
Completează rebusul de mai jos și vei descoperi că pentru a putea face față trebuințelor felurite ale 

vieții și pentru a ne îndeplini menirea morală, avem nevoie de o pregătire sufletească și trupească: 

 

Întrebări și cuvinte soluție: 

Este ziua de odihnă a creștinilor – DUMINICA; 

S-a dat de Dumnezeu la creație prin suflare – VIAȚĂ; 

Este necesară trupului omului – SĂNĂTATE; 

Este un mod de a recompensa pe cineva – DATORIE; 

Se poartă în dialog cu Dumnezeu – RUGĂCIUNE; 

A fost numit Fiul omului – IISUS; 

Cea de-a treia virtute teologică – IUBIREA; 

Este sfântul care aduce ploile – ILIE; 

Dumnezeu a creat lumea în 6... – ZILE; 

Face legătură între om și Dumnezeu - CREDINȚĂ; 

Cum se numește creștinul de lângă noi – APROAPELE; 

Este casa sufletului – TRUPUL; 

Este produsă de păcat – RANĂ; 

Este cea de-a treia taină – EUHARISTIE; 

Merge la judecată după moarte – SUFLETUL; 
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Este virtutea prin care cinstim pe aproapele – IUBIREA; 

Este primit la Sfântul Botez – NUME; 

Se citește în fiecare duminică la Sfânta Liturghie – EVANGHELIA; 

Cuvânt soluție: DATORIILE CĂTRE SINE. 

 

Feedback 

Super, ai găsit soluția corectă! 

 

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

Pentru a putea rezolva rebusul, elevul trebuie să apese pe numerele afișate în diferite căsuțe, pentru 

a putea primi întrebarea și casetele pentru răspuns. Elevul trebuie să introducă în casete răspunsul 

corect, pentru ca la final să descopere cuvântul soluție. 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=pvq1rnbx520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pvq1rnbx520 

 

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