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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul III de conținut: Viața creștinului împreună cu semenii 

Conținutul învățării: Rugăciunea, temei și putere a vieții creștine 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi 

Culturale. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o exerciții de utilizare a termenilor specifici (de exemplu, pildă, templu, învățătură, rugăciune, 

post, milostenie, iubire, credință, fapte bune, minune) în diferite contexte de comunicare şi 

cu diferite sensuri (de exemplu, completarea de text lacunar, alcătuire de enunțuri); 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă  și vei descoperi cât este de importantă 

rugăciunea stăruitoare către Dumnezeu în viața noastră: 

 

Descriere 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Rugăciunea este o floare înmiresmată a sufletului, pe care i-o dăruim lui 

______________ 

Soluția: DUMNEZEU 

      2. Notificare: Când vorbim cu Dumnezeu ne hrănim cu adevărat ____________ 

Soluția:S UFLETUL 

3. Notificare: Ne rugăm pentru noi înșine, pentru cei dragi nouă și pentru semeni, în familie și 

la ______________ 

Soluția: BISERICĂ 

4. Notificare: Credința și stăruința dau putere rugăciunilor noastre de cerere, de laudă și de 

________ 

Soluția: MULȚUMIRE 

5. Notificare: Cel Care ne-a învățat cum să ne rugăm prin exemplul  Său, prin pilde și minuni 

este _______  _________ 

Soluția: IISUS HRISTOS 

6. Notificare: Rugăciunile noastre sunt ascultate de Dumnezeu și au putere, dacă sunt 

asemenea celei a lui Iair, pline de nădejde și de ____________ 

Soluția: CREDINȚĂ 

7. Notificare: Orice rugăciune este precedată și urmată de Semnul Sfintei _________ 
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Soluția: CRUCI 

8. Notificare: Femeii cananeence Iisus Hristos i-a vindecat fiica datorită rugaciunii 

_____________ 

Soluția: STĂRUITOARE 

9. Notificare: În cărțile de rugăciuni întâlnim o rugăciune specială,  numită Rugăciunea 

copiilor pentru ________ 

Soluția: PĂRINȚI 

       

Feedback 

Foarte frumos! Ai reușit!  

Acum știi ce putere are rugăciunea stăruitoare și plină de iubire! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este 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 greșită 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=pge66158t21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pge66158t21 

  

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

 

1 http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2011/04/Ghetsimani-1024x702.jpg  

accesat la data de 13.11.2020, Ora 14:34. 
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