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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea IV de conținut: Spiritualitate și viață creștină 

Conținutul învățării: Arta religioasă şi viaţa creştină 

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 argumentarea biblică și patristică privind valori și sentimente pozitive transmise de arta 

religioasă creştină. 

 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi elemente specifice artei 

religioase, precum și rolul acesteia în viața creștină: ✏  

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Dintre stilurile arhitectonice eclesiale, cel mai răspândit în construirea bisericilor 

ortodoxe este stilul:  _____  

Soluția: BIZANTIN. 

 

2. Notificare: Elementele  arhitecturale, la care se adaugă cele picturale și sculpturale, semnifică 

urcușul spiritual al: _____  

Soluția: CREȘTINULUI. 
 

3. Notificare: Cupola turlei centrale simbolizează cerul, având pictată icoana: _____  

Soluția:    HRISTOS  PANTOCRATOR. 

 

 4. Notificare: În vârful turlei unei biserici ortodoxe, în semn de biruință se află : _____  

Soluția:     CRUCEA. 

 

5. Notificare: În bisericile ortodoxe, sculptura are numai rol decorativ și simbolic, spre exemplu 

brâul exterior în torsadă (răsucire), simbolizând : _____  

Soluția: SFÂNTA TREIME. 
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6. Notificare: În Ortodoxie, conform hotărârilor Sinodului al VII-lea ecumenic, normativă este : 

_____  

Soluția: ICOANA. 

 

7. Notificare: În iconografia bizantină, un rol important îl reprezintă : _____  

Soluția: CULORILE.  

 

8. Notificare: Creștinismul a fost, prin creațiile sale artistice, literare sau arhitecturale, pentru 

cultura Europei o: _____  

Soluția: SURSĂ DE INSPIRAȚIE. 

 

9. Notificare: Din cele mai vechi timpuri, arta a fost nedespărțită de : _____ 

 Soluția: RELIGIE. 

 

10. Notificare: Talentul, când este pus în slujba lui Dumnezeu, are puterea de a transforma lumea și 

: _____  

Soluția: VIAȚA. 

 

11. Notificare: Arhitectura, sculptura, pictura și alte manifestari ale artei religioase constituie 

patrimoniul : _____  

Soluția: UMANITĂȚII. 

 

12. Notificare: Împărțirea interiorului unei biserici în trei încăperi - pronaos,  naos, și altar, care 

corespunde celor trei etape ale desăvârșirii morale (curățire, luminare și desăvârșire), semnifică 

urcușul spiritual al : _____ 

 Soluția: CREȘTINULUI. 

 

13. Notificare: Catapeteasma sau iconostasul, mobilierul și stranele care împodobesc interiorul unei 

biserici, alcătuiesc acea ramură a artei eclesiale numită: _____  

Soluția: SCULPTURĂ. 

 

14. Notificare : În iconografia bizantină, fiecărei culori îi corespunde un sentiment şi o : _____ 

Soluția: SEMNIFICAȚIE. 

Feedback 
Felicitări! 

Ți-ai însușit noţiunile de artă religioasă şi importanţa ei pentru viaţa creştină! 

Să nu uiţi că rolul artei sacre este acela de a crea un cadru propice rugăciunii! 

 

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 greșită a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 
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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 feedback sub forma unei aprecieri! 

  

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=pm3w87zj521 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pm3w87zj521 

 

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

 

1 Antet – Imagine 1: https://ro.all.biz/img/ro/service_catalog/16023.jpeg  data 17.06.2021, ora 

16:00. 
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