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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE INVĂȚARE ONLINE 

 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea VII de conținut: Creștinismul și provocările lumii contemporane 

Conținutul învățării: Superstițiile 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.4. Identificarea diferențelor dintre spiritualitatea creștină și alte religii, concepții și 

practice religioase existente în lumea contemporană; 
3.3. Explicarea consecințelor pe care le poate avea asupra oamenilor credința în 

superstiție, magie, astrologie, numerologie; 
4.2. Analizarea consecințelor negative a comportamentului care încalcă morala creștină, 

asupra vieții personale și asupra comunității; 

5.2. Explicarea efectelor pe care le pot avea concepțiile străine spiritualității creștine, 

asupra formării unei personalități moral-creștine armonioase. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o analiza asemănărilor şi a deosebirilor între formele de cinstire a celor sfinte și a 

superstițiilor. 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Rezolvă rebusul corect și vei descoperi pe verticală cuvântul care arată adevărata învățătură 

dată de Mântuitorul Hristos: 

 

Întrebarea 1: Superstiția încalcă porunca: 

Cuvântul soluție: INTÂI 

 

Întrebarea 2: Legumă folosită în noaptea de Sfântul Andrei: 

Cuvântul soluție: USTUROI 

 

Întrebarea 3: Superstiție la începutul lunii martie: 

Cuvântul soluție: BABELE 

Întrebarea 4: Prețuirea mai presus decât orice a unor persoane umane sau lucruri în locul 

adorării lui Dumnezeu: 

Cuvântul soluție: IDOLATRIE 

 

Întrebarea 5: Culoare de care se feresc cei superstițioși: 
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Cuvântul soluție: NEGRU 

 

Întrebarea 6: Număr considerat că aduce ghinion: 

Cuvântul soluție: TREISPREZECE  

 

Întrebarea 7: Se pune la pragul ușii, considerându-se aducătoare de noroc: 

Cuvântul soluție: POTCOAVA 

 

Cuvântul soluție pe vertical este: IUBIREA   

          

Feedback 

Excelent! Ai răspuns corect! Să vă lumineze Dumnezeu să împliniți și voi această virtute! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul Rebus. 

Răspunzând la întrebări, elevul completează linia verticală și liniile orizontale ale rebusului. 

La sfârșit prin apăsarea butonului de verificare se observă dacă răspunsurile au fost corecte. 

Răspunsurile greșite apar în rebus marcate cu culoarea roșie și pot fi corectate. În momentul 

în care au fost identificate cele 7 răspunsuri corecte, exercițiul s-a încheiat şi apare cuvântul 

soluţie principal, care se formează din literele cuvintelor soluţie din rebus. 

La final elevul primește o apreciere şi un îndemn. 

 

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=pwmtgwb1a21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pwmtgwb1a21 
 

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

didactic. 

 

1 Antet + imagine 1 - http://images.unsplash.com/photo-1597008641621-

cefdcf718025?ixlib=rb-

1.2.1&q=80&fm=jpg&crop=entropy&cs=tinysrgb&w=1080&fit=max, accesat la 

21.04.2021 ora 18:15. 
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