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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă  

Domeniul III de conţinut: Viața creștinului împreună cu semenii 

Conţinutul învățării: Respectul, în lumina credinței  

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului  

persoanelor din textele studiate. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o povestirea  unor  fapte  săvârşite  de  persoane  biblice,  cu  relevanță  pentru  valori  

precum:  iubirea față de Dumnezeu şi față de semeni, ataşamentul, iertarea, prietenia, 

respectul, ajutorul. 

 

Designul activității de învățare online 

Sarcina de învățare 

Răspunde la întrebări sau, după caz, completează spațiile libere, bifând răspunsurile corecte, pe 

baza informațiilor primite în cadrul orei de religie, și vei afla cum se câștigă respectul: 

 

Grupul de noţiuni:  

Noțiune: Care sunt atitudinile pe care trebuie să le manifeste un creștin față de o persoană,  de un 

ideal sau de o datorie, pentru a-și dovedi loialitatea? 

Răspunsuri corecte: devotament, atașament, iubire, respect, onestitate 

Răspuns incorect: indiferenţă 

 

Noțiune: Loialitatea este pusă la încercare în diferite împrejurări de viață, iar ........................ lor o 

face mai puternică.  

Răspunsuri corecte: depăşirea 

Răspuns incorect: abandonarea 

 

Noțiune: Care sunt sentimentele pe care Rut, străbunica lui David, le-a dovedit faţă de soacra ei? 

Răspunsuri corecte: respect, loialitate, afecţiune 

Răspuns incorect: mândrie 

 

Noțiune: David şi Ionatan treceau împreună peste orice dificulate, fiind legaţi prin următoarele 

sentimente: 

Răspunsuri corecte: prietenie, iubire 

Răspunsuri incorect: orgoliu, nepăsare 
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Noțiune: Respectul de sine este o nevoie fundamentală a omului,  un drept dobândit la naștere,  o 

poruncă dată de Dumnezeu, bazată pe iubire,  este  fundamentul respectării altora. Ca urmare, 

roadele respectului  sunt: 

Răspunsuri corecte: înţelegerea, încrederea, comunicarea onestă, bunăvoinţa, corectitudinea 

Răspunsuri incorect: răzbunarea 

 

Feedback 

Felicitări!  

Nu uita, respectul nu se cumpără, ci se câștigă cu fiecare faptă bună, cu fiecare gest frumos, cu 

fiecare cuvânt de alinare și cu fiecare zâmbet adus pe chipul celuilalt.  

Ca recompensă, ți-am pregătit o surpriză: https://wordart.com/yajo3rwxgfue/word-art%209  

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Quiz cu alegere 

multiplă. Exercițiul prezintă întrebări cu mai multe variante de răspuns, numai unul este corect. 

Acest lucru va fi precizat în cerinţă. Dacă răspunsul este corect, după validarea bifei, un emoji vesel 

apare în dreapta căsuței cu întrebarea, în caz contrar, apare un emoji trist, iar răspunsul trebuie 

rectificat. 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=pk3589ocn21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pk3589ocn21 

 

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

 

1. 

 

Antet - https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/1/jonathan-

and-david-rljad-br-robert-lentz-ofm.jpg   accesat la 19.06.2021, ora 00:54; 

2. Imagine 1 – https://www.investigatii.md/uploads/activitati/76(810,455).jpg, accesat la 

20.12.2020, la ora 19:18; 

3. Imagine 2 –  https://i.pinimg.com/236x/20/5d/17/205d1793f9bc3e77fe98e3eb5c1e1d84.jpg    

accesat la 21.12.2020, la ora 02:16; 

4.  Imagine creată - https://wordart.com/yajo3rwxgfue/word-art%209. 
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