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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 Tatăl nostru 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală,  a 

grupurilor de apartenență, a comunității. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o participarea  la  jocuri  de  rol  pe  tema  respectării  diferitelor  norme  moral-religioase,  cu  

scopul  exersării diferitelor tipuri de atitudini şi comportamente. 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare  

Asociați corect cele șapte cereri ale rugăciunii Tatăl nostru cu tâlcuirea corespunzătoare acestora și 

veți descoperi cum trebuie să ne comportăm atât față de Dumnezeu cât și față de semeni: 

 

Descriere 

Definirea perechilor: 

 

1. Invocarea: Tatăl nostru, Care ești în 

ceruri 

În timpul rugăciunii ne înălțăm mintea și sufletul 

la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Tatăl 

nostru, al tuturor oamenilor. 

 

2. Sfințească-se numele Tău Noi cerem ca numele lui Dumnezeu să fie sfințit 

de oameni prin credință și fapte bune. 

 

 

3. Vie împărăția Ta 

 

Cerem lui Dumnezeu să reverse peste noi, 

oamenii,  binele ceresc: dragostea, pacea, 

dreptatea. 

 

4. Facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe 

pământ 

 

Îi cerem lui Dumnezeu să ne ajute să împlinim 

voia Sa aici pe pământ așa cum îngerii împlinesc 

voia Lui în cer. 

 

5. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne- Cerem ca prin muncă să putem avea cele 
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o nouă astăzi 

 

necesare trupului și sufletului, pentru viața 

zilnică  

- pâinea ca hrană pentru trup 

- pâinea Euharistică, ca hrană sufletească. 

 

6. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum 

și noi iertăm greșiților noștri 

 

Cerem lui Dumnezeu să ne ierte păcatele 

noastre, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc 

și ne-au supărat. 

 

7. Și nu ne duce pe noi în ispită 

 

Îi cerem lui Dumnezeu să ne dea putere să 

biruim păcatele, ispitele. 

 

8. Ci ne izbăvește de cel rău Îl rugăm pe Dumnezeu să ne scape de orice 

necaz. 

 

 

Feedback 

Felicitări, ai găsit soluția corectă!   

Ți-ai consolidat cunoștințele despre rugăciunea Tatăl nostru! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este de tip Stabilește corespondența. Elevul 

caută perechile potrivite și le lipește atent. Perechile lipite corect se vor înverzi, iar dacă nu sunt 

potrivite se vor înroși. 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=pmhbhpdwc21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pmhbhpdwc21 

 

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

 

1 https://str.crestin-ortodox.ro/foto/726/72535_predica_de_pe-munte.jpg  accesat la data de 

13.11.2020, Ora 14:34. 
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