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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul I de conținut: Dumnezeu se face cunoscut omului 

Conținutul învățării: Înălțarea Domnului Iisus Hristos  

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.1.  Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața şi activitatea Mântuitorului 

Iisus Hristos, pe baza textelor biblice; 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o exerciții de utilizare a termenilor specifici (de exemplu, pildă, templu, învățătură, rugăciune, 

post, milostenie, iubire, credință, fapte bune, minune) în diferite contexte de comunicare şi 

cu diferite sensuri (de exemplu, completarea de text lacunar, alcătuire de enunțuri). 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Identifică, pe baza informațiilor primite în cadrul orei de religie, răspunsul corect la următoarele 

întrebări și vei descoperi importanța evenimentului Înălțării Domnului: 

 

Descriere 

Întrebări de joc: 

- Extrem de ușor (500) 

Când a avut loc Înălțarea Domnului la cer? 

Răspuns corect: la 40 de zile de la Înviere. 

Răspunsuri greșite: la 50 de zile de la Înviere, într-o zi de duminică, la 10 zile de la Înviere. 

 

- Foarte ușor (1000) 

Unde a avut loc evenimentul Înălțării Domnului? 

Răspuns corect: pe Muntele Măslinilor. 

Răspunsuri greșite: pe Muntele Sinai, în Betleem, pe Muntele Tabor. 

 

- Mediu (5000) 

Pe cine mai cinstește Biserica noastră în ziua Înălțării? 

Răspuns corect: pe eroii neamului. 

Răspunsuri greșite: pe Sfinții Apostoli, pe sfinții români, pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. 

 

- Cam dificil (50000) 

Ce le promite Mântuitorul Sfinților Apostoli înainte de a se sui la cer? 
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Răspuns corect: că le va trimite Duhul Sfânt și nu vor fi singuri. 

Răspunsuri greșite: că se va întoarce în curând, că le va simți lipsa, că nu o să îi uite. 

 

- Foarte dificil (250000) 

Misiunea încredințată de Iisus Hristos Sfinților Apostoli a fost de: 

Răspuns corect: a răspândi învățătura Mântuitorului la toate popoarele. 

Răspunsuri greșite: a se întoarce la meseriile avute anterior, a se întoarce la familiile lor, a străbate 

Țara Sfântă. 

 

- Extrem de dificil (1000000) 

În ce mod este prezent Hristos în Sfânta Liturghie? 

Răspuns corect: în Sfântul Altar, sub forma Sfintei Împărtășanii. 

Răspunsuri greșite: în icoane, în Sfânta Evanghelie, în cărțile de rugăciuni. 

 

Feedback 

Felicitări!   

Ai identificat principalele elemente legate de Sărbătorea Înălțării Domnului la cer! 

 

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

Elevul va alege un singur răspuns corect. Răspunzând corect la întrebări va avansa și va ajunge la 

ultima treaptă a jocului. 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=psvcmgy0j21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=psvcmgy0j21 

 

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

 

1 https://huff.ro/wp-content/uploads/2019/06/inaltarea-domnului-c-970x500.jpg accesat la data 

de 19.07.2021, ora 23:33 
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