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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul I de conținut: Dumnezeu se face cunoscut omului 

Conținutul învățării: Sfintele Taine în viața creștinilor 

Timp de lucru:10 minute 

 

Competenţa specifică vizată: 

1.1. Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii și în devenirea spirituală a 

omului, pe baza unor texte religioase; 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o Utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie, în prezentarea 

beneficiilor Sfintelor Taine și importanța lor în viața noastră. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Domnul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă neîncetat la schimbarea vieții noastre și ne învață că 

mântuirea poate fi obținuta doar în Biserică. Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe 

baza informațiilor primite de la profesor, ce importanță au Sfintele Taine în viața ta: 

 

Descriere  

Textul cu spații goale: 

Sfintele Taine sunt _____________ sfințitoare întemeiate de Iisus Hristos. Prin 

Sfintele Taine creștinii se sfințesc și se ______________cu Hristos.  

Săvârșitorii Sfintelor Taine sunt în chip văzut episcopii și ________________,  iar 

săvârșitorul  nevăzut  al  Sfintelor Taine este ___________________. Omul 

devine creștin sau membru al Bisericii prin Taina Sfântului ___________. Taina 

Mirungerii ne dăruiește harul și __________Sfântului Duh  necesare întăririi și 

sporirii în viața creștină. Cu ajutorul Sfintei Taine a  Spovedaniei  ni se iartă  

________________ mărturisite cu părere de rău. Prin Sfânta Împărtășanie, 

creștinul primește pe _________________________, spre mântuire. Sfânta Taină 

a Maslului se poate săvârși în biserică, în casa bolnavului și în 

________________ . Dumnezeu binecuvintează unirea liberă dintre un bărbat și o 

femeie prin Taina __________. Preoția este Sfânta Taină prin care se 

________________ slujitorii Bisericii.  

 

Soluția: 

lucrări. preoții, Dumnezeu, Botez, darurile, păcatele,    u i  ri to , spital, Cununiei,  fi țe c. 
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Feedback 

Foarte bine!  

Ți-ai consolidat cunoștințele despre Sfi tele Tai e î  viața cre ti ilor și ai aflat  importanța lor 

pentru mântuirea sufletului!  

Participă și tu la Sfintele Taine!   

 

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

Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. 

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=pzdo9jnnj21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pzdo9jnnj21 

 

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

 

1 Antet - https://cdn.statically.io/img/www.directmm.ro/f=auto%2Cq=100/wp-

content/uploads/2020/05/impartasanie-sfantul-potir-foto-oana-nechifor.jpg, accesat la 

16.04.2021, ora 21,52. 

2 Imagine - https://cdn.statically.io/img/www.directmm.ro/f=auto%2Cq=100/wp-

content/uploads/2020/05/impartasanie-sfantul-potir-foto-oana-nechifor.jpg, accesat la 

16.04.2021, ora 21,52. 
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