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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a VIII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul IV de conținut: Viața comunității și sărbătorile creștine 

Conținutul învățării: Rolul muzicii în viața omului 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.3. Compararea  modurilor  în  care  un  mesaj  religios  poate  fi  exprimat  prin  forme  de  

comunicare  diferite   

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o realizarea de comparații între muzica laică,  muzica religioasă şi cântarea liturgică, pe baza 

unui set  de  criterii  date  (de  exemplu,  scopul  muzicii,  sentimente  exprimate,  contexte  

de  audiție, modalități de exprimare, autori). 

 

Designul activității de învățare online 

Sarcina de învățare 
Completează enunțurile următoare cu informația corectă  și vei descoperi de ce este importantă 

muzica în viața oamenilor: 

 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Muzica are un rol foarte important în viața omului ea făcând parte din cele șapte 

_________ 

Soluția: ARTE 

2. Notificare: În muzica bisericească există opt _________ 

Soluția: GLASURI 

3. Notificare: Prin cântarea bisericească credincioșii înalță imn  _________ 

Soluția: DE SLAVĂ LUI DUMNEZEU 

4. Notificare: În cadrul sfintelor slujbe este folosită cântarea  _________ 

Soluția: LITURGICĂ 

5. Notificare: Cântarea bisericeasca nu este un simplu mijloc muzical care înfrumusețează 

slujba religioasă, ci o modalitate de participare activa a tuturor credincioșilor la_________ 

Soluția: RUGĂCIUNE 

6. Notificare: Muzica poate fi de două feluri laică și _________ 

Soluția: RELIGIOASĂ 

7. Notificare: Cântarea bisericească a fost sistematizată în secolul al VIII – lea de Sfântul 

_________ 

Soluția: IOAN DAMASCHIN  
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8. Notificare: Răspândit mai întâi în Orient, acest mod de cântare bisericească a primit 

denumirea de muzică _________ 

Soluția: PSALTICĂ 

9. Notificare: Muzica psaltică se cântă doar cu _________ 

Soluția: VOCEA 

10. Notificare: Muzica are drept scop principal să glorifice măreţia lui _________ 

Soluția: DUMNEZEU 

11. Notificare: Muzica este un limbaj internaţional prin care putem comunica cu toţi ________ 

Soluția: OAMENII 

12. Notificare: În Imperiul Roman de Apus cântarea folosită în timpul slujbelor religioase s-a 

numit muzică_________ 

Soluția: GREGORIANĂ 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit!  

Platon spunea că  Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt 

închipuirii, farmec tinereții, viață și veselie tuturor lucrurilor. Ea este esența ordinii, înălțând 

sufletul către tot ce este bun, drept și frumos iar Ludwig van Beethoven descria muzica drept 

scânteia ce aprinde focul în sufletul omenesc. 

 

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=p4ohhuzgt21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p4ohhuzgt21 
 

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