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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor” 

Titlul lecţiei: Dumnezeu ne iubește pe toți 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credințe religioase; 

1.2. Evidențierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credință.   

 

Activități de învățare recomandate: 

o exerciţii de definire a unor termeni abordaţi în cadrul diferitelor teme, din perspectivă 

generală şi din perspectivă religioasă: iubire, minune, laudă, mulţumire, dar, ajutor, 

recunoştinţă, iertare etc; 

o exercițiu în care este valorizată respectarea, în contexte variate, a normelor de comportament 

exemplificate prin exemplele biblice. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Dumnezeu ne iubește pe toți – Religie ortodoxă, clasa a II a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmața este falsă, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

Dumnezeu se bucură când îi ajutăm pe cei din jurul nostru. 

Mântuitorul iubește copiii. 

Dumnezeu ascultă rugaciunea oricărui om din lume. 

Dumnezeu este  iubire. 

 

Afirmații false: 

Dumnezeu ne oferă de fiecare dată orice îi cerem. 

Iisus ne-a învățat să Îl iubim doar pe Dumnezeu, nu și pe semeni. 

Faptele rele ale oamenilor îl bucură pe Dumnezeu. 

 

Feedback 

Felicitări!   
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Ți-ai însușit noțiunile despre faptul  că Dumnezeu ne iubește pe toți! 

Să nu uiți că Dumnezeu este iubire! 

 

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

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

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=pt8bijxck20 

Fullscreen-Link:  https://learningapps.org/watch?v=pt8bijxck20 

 

Webografie/Sitografie:  

 

1. Antet: https://misionarulortodox.files.wordpress.com/2010/01/5.jpg, 11.10.2020, ora 22:30 
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