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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea V de conținut: Religiile lumii 

Conținutul învățării: Religii în antichitate: în Mesopotamia și în Egipt 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

5.3. Corelarea informațiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura și viața 

socială a lumii antice însușite la alte discipline. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru  sistematizarea cunoștințelor 

de istorie a religiilor. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina învățării 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

a) Religia mesopotamiană a fost prima mare religie a Antichității. 

b) Fiecare oraș din Mesopotamia era condus de către un zeu principal. 

c) Regii egipteni (faraonii) erau considerați ca fiind moștenitori ai zeilor. 

d) Egiptenii considerau că viața viitoare este o continuare a vieții de pe pământ. 

e) An sau Anu era zeul cerului, zeul suprem în religia mesopotamiană. 

 

Afirmații false: 

a) Religiile din Mesopotamia și din Egipt erau monoteiste. 

b) Regele din orașele mesopotamiene era considerat ca fiind ales de oameni. 

c) Religia mesopotamiană a avut cea mai lungă perioadă de existență dintre toate religiile 

lumii. 

d) Amon-Ra era unul dintre cei mai puțin importanți zei egipteni. 

e) Faraonii erau înmormântați în gropi. 

 

Feedback 

Felicitări!   

Ți-ai însușit noțiunile despre religiile antice din Mesopotamia și Egipt!  
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Adevărat-Fals. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 

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=ptornp2m321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ptornp2m321 

 

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

 

1. 

 

 

2.  

Antet: 

https://media.cancan.ro/unsafe/1280x720/smart/filters:contrast(5):format(jpeg):quality(90)/htt

p://descopera.ro/wp-content/uploads/2012/10/10251708/2-hieroglife.jpg  02.12.2020, 04.02 

Imagine 1 - https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/16/10/10/pyramid-3478575_1280.jpg 

02.12.2020, 04.02; 

3. Imagine 2 - https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/11/15/13/temple-2304488_1280.png 

02.12.2020, 04.06. 
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