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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul I de conținut: Dumnezeu se face cunoscut omului 

Conținutul învățării: Iisus Hristos, Învățătorul lumii 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.2.  Integrarea  unor  concepte  specifice  în  prezentarea  de  evenimente  religioase,  istorice  şi 

culturale.   

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o exerciții de utilizare a termenilor specifici (de exemplu, pildă, templu, învățătură, rugăciune, 

post, milostenie,  iubire,  credință,  fapte  bune,  minune)  în  diferite  contexte  de 

comunicare  şi  cu  diferite  sensuri (de exemplu, completarea de text lacunar, alcătuire de 

enunțuri). 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Completează propoziţiile lacunare şi descoperă, pe baza informaţiilor primite de la profesor, 

activitatea  Mântuitorului Iisus Hristos ca Învățător al lumii: 

 

Descriere 

Textul cu spații goale: 

Iisus Hristos este_________ desăvârşit, mesajul Lui fiind însoţit 

de________ . El le vorbea oamenilor prin________. Şi-a ales_______ pentru a-I 

duce mai departe lucrarea. Aceştia Îi adresau întrebări şi se minunau de________ 

Sa. Mântuitorul a arătat că din toată creaţia,_______ este singurul care poate primi 

şi dărui iubire. Prin exemplul Său, le-a arătat Apostolilor că cel mai uşor poţi 

învăţa pe cineva prin______ în realitatea vieţii celuilalt. Învăţaţi-vă de la Mine că 

sunt blând şi________ cu inima şi veţi avea odihna sufletelor voastre. ( Matei 11, 

29) Cea mai frumoasă lecţie de iubire a fost_______ Sa pe cruce pentru mântuirea 

noastră. Şi noi îi putem învăţa pe cei mai______ decât noi din experienţele 

proprii. Educaţia se face cu______ : Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din 

toată_______ ta, şi pe aproapele tău ca pe_______ însuţi. Mai mare decât 

aceasta nu este altă_______! (Marcu 12, 30-31). 

 

Soluția: 

Învăţătorul, minuni, pilde, ucenici,  înţelepciunea, omul, implicare, smerit, jertfa, mici, iubire, 

inima, tine, porunca. 
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Feedback 

Super! Totul e rezolvat corect! 

Mesajul Mântuitorului are puterea de a schimba oamenii în bine şi a le modela caracterul!  

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Spaţii goale. 

Dând click pe spaţiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte din care elevul alege o variantă. La 

sfârşitul exerciţiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroşesc. Elevul primeşte 

feedback sub forma unei aprecieri. 

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=puhkg2skn21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=puhkg2skn21 

  

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

 

1. 

 

2. 

Antet: https://basilica.ro/wp-content/uploads/2018/06/cei_12_apostoli.jpg  ultima accesare 

05.07.2021, ora:23,50; 

Imaginea 1- https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2021/06/14/ioan-14-27-31-15-1-7-pilda-

vitei-si-a-mladitei-173975.jpg , ultima accesare 05.07.2021, ora:23,50. 
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