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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul II de conținut: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului 

Conținutul învățării: Credinţa în primele comunităţi creştine 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizate: 

1.1. Analizarea  manifestării  lucrării  Duhului  Sfânt  în  viața  Bisericii  şi  în  devenirea  

spirituală  a omului, pe baza unor texte religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o lecturarea  unor  texte  biblice  reprezentative  referitoare  la  viața  Bisericii  primare:  

întemeierea Bisericii,  primele  comunități  creştine. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă, pe baza informațiilor primite în cadrul 

orei de religie,  și vei descoperi modul de manifestare a credinței creștine în primele secole: ✏ 

 

Descriere 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Creștinismul este o religie _________. 

Soluția: MONOTEISTĂ 

2. Notificare: Primii creştini au provenit dintre _________. 

Soluția: EVREI 

3. Notificare: Cuvântul  reș in vine de la numele _________. 

Soluția: HRISTOS 

4. Notificare: Anumiţi creştini au primit de la Duhul Sfânt misiunea de a vesti învăţătura 

_________. 

Soluția: EVANGHELIEI 

5. Notificare:  n primele comunități creștine, relațiile dintre membrii Bisericii s-au bazat pe 

iubire, respect, solidaritate și _____________. 

Soluția: EGALITATE 

6. Notificare: Creştinii persecutaţi au devenit martiri sau ____________. 

Soluția: MUCENICI 

7. Notificare: Cele mai cunoscute catacombe creştine sunt cele de la ________. 

Soluția: ROMA 

8. Notificare: Credinţa creștină se bazează pe porunca _____________ lăsată de  ristos. 

Soluția: IUBIRII 

9. Notificare: Creştinii aveau totul în comun, erau ca o mare _________. 
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Soluția: FAMILIE 

 

Feedback 

Felicitări! 

Nu uita, trebuie să fim păstrători ai credinței şi împlinitori ai poruncilor lui Hristos! ☦  

 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul / sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă.  Alegerea greșit a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. La sfârșit 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=p4ro9e3bj21 

Fullscreen-Link: https:// https://learningapps.org/watch?v=p4ro9e3bj21 

 

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

 

1. 

 

Antet – https://www.casaniculitel.ro/wp-content/uploads/2018/03/bazilica-paleocrestina-

niculite.jpg, accesat la 18.04.2021, ora 18.46. 

https://assets.isu.pub/document-structure/200319212517-

e8645989b8c5d737cdccff935f3d832a/v1/432d2a959d70789ec61c3aab4e019a32.jpg   accesat 

la 18.04.2021, ora 18.46. 
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