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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: Milostenia, manifestare a iubirii față de semeni 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

3.2.  Asumarea unor responsabilități față de sine şi față de ceilalți, prin raportarea la valorile 

moral-religioase. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o povestirea unor întâmplări din viața proprie sau a semenilor, în care s-au aplicat învățăturile 

dobândite la ora de Religie (de exemplu, credința, iertarea, rugăciunea, recunoştința, 

milostenia, păstrarea sănătății). 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare  

Iubirea față de semeni se arată prin faptele noastre cele bune. Aşa să lumineze lumina voastră 

înaintea oamenilor, încât văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru Cel din 

ceruri. (Matei 5, 16). Repartizează corect faptele bune enumerate, în categoriile corespunzătoare, 

fapte ale milei trupești și fapte ale milei sufletești, pe baza informațiilor primite în cadrul orei de 

religie: 

 

Descriere 

  

Categorii de grupe: 

Faptele milei sufletești: 

a) a te ruga pentru alții; 

b) a mângâia pe cei întristați; 

c) a învăța pe cei neștiutori; 

d) a ierta; 

e) a fi îngăduitor și blând. 

 

Faptele milei trupești: 

a) a vizita pe cei bolnavi; 

b) a da hrană celui flămând; 

c) a îmbrăca pe cei săraci; 

d) a da să bea celui însetat; 

e) a găzdui pe cei fără adăpost. 
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Feedback 

Felicitări! Ai repartizat corect!  

Nu uita, milostenia este una dintre cele mai prețioase virtuți creștine, care ne împacă cu semenii și 

ne unește cu Dumnezeu. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este de tip Ordonare pe grupe. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către „Faptele milei 

sufletești” sau „Faptele milei trupești”. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 

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=p118piivn21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p118piivn21 

  

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

 

1. 

 

2. 

https://ziarullumina.ro/thumbs/landscape_big/2020/03/09/milostenia-invinge-moartea-

140576.jpg  ultima accesare în data de 11. 12. 2020, ora 7, 05; 

Imagine 1 – Autor: Elena Cerasela Ciucă, https://theodorosart.com/wp-

content/uploads/2016/04/Icoana-Duminicii-Fiului-Risipitor-detaliu-1024x907.jpg , ultima 

accesare în data de 11. 12. 2020, ora 7, 05; 

3. Imagine 2 –  Imagine din domeniul public , 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Christ_feeding_the_multitude.j

pg/180px-Christ_feeding_the_multitude.jpg , ultima accesare în data de 11. 12. 2020, ora 

7,12. 
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