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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea II de conținut: Trăirea învățăturii creștine 

Conținutul învățării: Responsabilitatea creștină - Legea morală a Vechiului Testament (Decalogul) 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

4.3 Aplicarea învățăturii despre respectul față de cele sfinte în diferite contexte ale vieții 

personale sau ale comunității.  

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o utilizarea noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace audio-vizuale în procesul de 

predare-învăţare pentru ilustrarea temei Legea morală a Vechiului Testament, pentru 

căutarea de informaţii, pentru documentarea pe tema respectivă.  

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Cele zece porunci sunt ghidul pe care trebuie să-l folosim pentru a ne găsi calea spre Dumnezeu şi spre o 

vieţuire dreaptă. Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile Lui; şi poruncile Lui nu 

sunt grele (1 Ioan 5; 3). Urmărește cu atenție videoclipul și, pe baza informațiilor primite în cadrul orei 

de religie, răspunde la întrebările afișate pe parcurs: 

 

Descriere 

Întrebări : 

1. Cele zece porunci sau Decalogul sunt reguli religioase care au o semnificație de bază în 

creștinism. Cui au fost date aceste porunci de către Dumnezeu?  

2. Cele zece porunci reprezintă piatra de temelie a credinței în care se rezumă tot ceea ce omul 

trebuie să știe și să facă pentru a urma calea lui Dumnezeu spre mântuire. Cum sunt 

împărțite cele zece porunci? 

3. Porunca I: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău... Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!  (Ieşire 

20; 2-3). Ce învață această poruncă? 

4. Porunca II: Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte 

sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele! Să nu te închini lor, 

nici să le slujeşti…. (Ieşire 20;  4-6). Ce învață această poruncă? 

5. Porunca a IlI-a:  Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert… (Ieşire 20; 7). Ce 

învață această poruncă? 

6. Porunca a IV-a:  Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti….  (Ieşire 20; 8-11). Ce 

învață această poruncă? 

7. Porunca a V-a: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi 

pe pământ…. (Ieşire 20; 12). Ce învață această poruncă? 
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8. Porunca a Vl-a: Să nu ucizi! (Ieşire 20; 13). Ce învață această poruncă? 

9. Porunca a VII-a: Să nu fii desfrânat! (Ieşire 20; 14). Ce învață această poruncă? 

10. Porunca a VIII-a: Să nu furi! (Ieşire 20; 15) Ce învață această poruncă? 

11. Porunca a IX-a: Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! (Ieşire 20; 16). Ce 

învață această poruncă? 

12. Porunca a X-a: Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici 

ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui şi nici unul din 

dobitoacele lui şi nimic din câte are aproapele tău! (Ieşire  20; 17). Ce învață această 

poruncă? 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre Decalog! 

Să nu uiți că Legea Vechiului Testament cuprinde porunci morale date cu scopul de a întreține 

comuniunea dintre credincioși și Dumnezeu! 

 

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

Elevul va răspunde la întrebările sau observațiilor referitoare la video, care apar în timpul derulării. 

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=p2r609mqn20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ph1uyfwrj21 

 

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

 

1 Imagine 1 imagine creată 

2 Video: https://youtu.be/kBHR0FURoSk, accesat la 22.11.2020, ora 22:25 
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