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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE
PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE
Clasa: a II-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: „Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu”
Titlul lecţiei: Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet, în fiecare zi
Timp de lucru: 15 minute
Competenţe specifice vizate:
1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de
viaţă reale sau imaginare
Competențe derivate, în plan cognitiv
C1. Manifestarea credinţei în Dumnezeu şi a iubirii prin fapte;
C2. Conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră
Designul activității de învățare online
Titlul exercițiului: Îl am pe Dumnezeu în minte şi în suflet, în fiecare zi
Definirea cerinței:
Descoperă cuvintele! Știu că îl iubeşti pe Dumnezeu. Cum poţi să-L ai mereu în minte şi în suflet?
Descoperă singur găsind cuvintele lipsă.
Noțiune căutare și notificări
Notificare: Îl am în suflet pe Dumnezeu când rostesc o --------- .
Noțiune căutare 1: rugăciune
Notificare: Îl port pe Dumnezeu în suflet când ------------ o faptă bună.
Noțiune căutare 2: săvârşesc
Notificare: Îl am pe Dumnezeu în minte când --------------- o pasăre rănită.
Noțiune căutare 3: îngrijesc
Notificare: Îl am pe Dumnezeu în suflet când -------------- la Sfânta Liturghie.
Noțiune căutare 4: particip
Feedback
Bravo!Ești genial!Ai răspuns corect.Dacă mami sau tati te-au ajutat, îmbrățișează-i și din partea
mea. Faceți o echipă minunată. Pupici cu sclipici! Şi nu uita, Dumnezeu este permanent în sufletul
tău!
Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online:
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip ,,Găsește cuvântul”.
Elevul va citi propoziţia şi va încerca să aleagă litere din alfabet potrivite pentru cuvântul lipsă.
Dacă ghiceşte litera aceasta se adaugă cuvântului, completându-l, dacă nu este cea potrivită, o
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petală din floare se întunecă. Dacă a ghicit cuvântul, primeşte un emoticon zâmbăreț şi poate trece
la următoarea propoziţie. 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=p4cbgjkok20
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p4cbgjkok20
Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic
1 Antet https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articolcolorbox/public/articol/2019/05/slujbe-manastirea_paltin_foto_oana_nechifor84.jpg?itok=QDLIRQsn, 10.09.2020, ora 22,20
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