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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul III de conținut: Viața creștinului împreună cu semenii 

Conținutul învățării: Prietenia și iubirea, valori pentru viață 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

2.2. Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viața 

personală şi a grupurilor de apartenență, în relație cu normele civice. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o participarea la dezbateri despre viața personală, familie, comunitate, norme moral-religioase 

legate de bine, adevăr, prietenie, sens al vieții, comportament autentic, cu exemplificări 

biblice (de exemplu, prietenii slăbănogului din Capernaum). 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Rezolvă rebusul și, în felul acesta, vei descoperi lucruri interesante despre prietenie și iubire, două 

din cele mai importante valori pentru viață: ❤ 

 

Descriere: 

Întrebarea 1: 

Mântuitorul __________ i-a apreciat întotdeauna pe cei care au dat dovadă de iubire față de 

semeni. 

Cuvântul soluție – HRISTOS 

Întrebarea 2: 

 Slăbănogul din Capernaum a fost adus înainte Mântuitorului de _________ prieteni. 

 Cuvântul soluție – PATRU 

Întrebarea 3: 

 Primele relații de iubire și de prietenie se dezvoltă în  ____________. 

            Cuvântul soluție – FAMILIE 

Întrebarea 4: 

 Modelul suprem de dragoste necondiționată față de copii este _________ Domnului. 

 Cuvântul soluție – MAICA 

Întrebarea 5: 

 Prietenia adevărată presupune ajutor reciproc și ______________. 

 Cuvântul soluție – ÎNCREDERE 

Întrebarea 6: Din iubire Mântuitorul Iisus Hristos l-a vindecat pe slăbănogul din _____________. 

 Cuvântul soluție – CAPERNAUM 

Întrebarea 7: 
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 Domnul Iisus Hristos, care ne iubeşte necondiţionat, rămâne cel mai bun _______________. 

 Cuvântul soluție – PRIETEN 

 

Feedback 

Felicitări!  

Nu uita să fii prietenos cu persoanele din jurul tău și vei aprecia iubirea necondiționată  în viața ta! 

 

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

 

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=pmcsdjsik21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pmcsdjsik21 

  

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

1. Antet - https://basilica.ro/wp-content/uploads/2019/09/InchidereITO2019_5.jpg, accesat la 

21.04.2021, ora 13.10; 

2. Imagine -  https://basilica.ro/wp-content/uploads/2019/09/InchidereITO2019_5.jpg, accesat la 

21.04.2021, ora 13.10. 
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