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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă  

Domeniul III de conţinut: Viața creștinului împreună cu semenii 

Conţinutul învățării: Ajutorul oferit semenilor 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului  

persoanelor din textele studiate. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o povestirea  unor  fapte  săvârşite  de  persoane  biblice,  cu  relevanță  pentru  valori  

precum: iubirea față de Dumnezeu şi față de semeni, ataşamentul, iertarea, prietenia, 

respectul, ajutorul. 

 

Designul activității de învățare online 

Sarcina de învățare  

Iubirea este sentimentul cel mai înalt pe care trebuie să se întemeieze toate relaţiile dintre semeni. 

Repartizează corect piesele de puzzle cu noțiuni, în funcție de cele două categorii  prezentate, și vei 

descoperi o minune a Domnului nostru Iisus Hristos prin care își arată dragostea față de oameni: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

Faptele milei trupești: 

a) A hrăni pe cel flămând. 

b) A da apă celui însetat. 

c) A îmbrăca pe cel gol. 

d) A primi în casă pe cel străin. 

e) A vizita pe cel bolnav. 

f) A cerceta pe cel din temniţă. 

g) A îngropa pe cel mort. 

 

Faptele milei sufletești: 

a) A îndrepta pe cel ce este pe calea greșită. 

b) A învăţa pe cel neştiutor. 

c) A da sfat bun celui ce stă la îndoială. 

d) A ne ruga pentru aproapele. 

e) A mângâia pe cel întristat. 

f) A suferi cu răbdare asuprirea şi a întări şi pe alţii. 

g) A ierta pe cei ce ne-au greşit şi a ne ruga pentru ei. 
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Feedback 

Felicitări!  

Nu uita, prin ajutorul oferit semenilor arătăm, cu adevărat, împlinirea Marii Porunci a Iubirii, lăsată 

nouă de Mântuitorul Iisus Hristos! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Puzzle. Puzzle-ul este 

format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două noțiuni cheie. Printr-un click se selectează o 

sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care corespund 

acesteia. Dacă este o alegere corectă, piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele rămân pe 

poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea o imagine de fundal. 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=pmy64u3tn21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pmy64u3tn21 

 

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

 

1. Antet - https://media-

cdn2.romaniatv.net/unsafe/1280x720/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https:

//www.romaniatv.net/wp-content/uploads/2021/06/calendar-ortodox-14-iunie-2021.png, 

accesat la 20.12.2020, ora 20:37; 

2. Fundal – https://i.ytimg.com/vi/IrVxskKl4Gs/maxresdefault.jpg, accesat la 19.12.2020, ora 

00:25. 

 

https://learningapps.org/display?v=pmy64u3tn21
https://learningapps.org/watch?v=pmy64u3tn21
https://media-cdn2.romaniatv.net/unsafe/1280x720/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https:/www.romaniatv.net/wp-content/uploads/2021/06/calendar-ortodox-14-iunie-2021.png
https://media-cdn2.romaniatv.net/unsafe/1280x720/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https:/www.romaniatv.net/wp-content/uploads/2021/06/calendar-ortodox-14-iunie-2021.png
https://media-cdn2.romaniatv.net/unsafe/1280x720/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/https:/www.romaniatv.net/wp-content/uploads/2021/06/calendar-ortodox-14-iunie-2021.png
https://i.ytimg.com/vi/IrVxskKl4Gs/maxresdefault.jpg

