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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: 

Înlocuiește punctele din afirmațiile de mai jos cu cuvinte potrivite și vei descoperi formele de 

manifestare ale iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni: 

 

Afirmații: 

1. Spune adevărul în orice împrejurare . 

2. Se stăpănște chiar dacă îl dernjază ceva. 

3. Oamenii il laudă pe Dumnezeu cântând........ 

4. Dumnezeu ascultă ................oamenilor. 

5. Este un om corect și iubitor  al dreptății. 

6. Face binele și este binevoitor. 

7. Îi place să ofere si altora din bunurile sale. 

8. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acopermântul meu este ...............,Treime 

Sfântă ,slavă Ție! 

Soluții: 
1. SINCER 

2. RĂBDĂTOR 

3. ALILUIA 
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4. RUGĂCIUNILE 

5. DREPT 

6. BUN 

7. DARNIC 

8. DUHUL SFÂNT 

 

Feedback 

Felicitări!   

Ai găsit răspunsul corect! 

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 „Rebus”. 

Rebusul se completează în format electronic. Prin urmare definiția fiecărui termen apare la 

poziționarea cursorului și apăsarea acestuia pe spațiul alocat termenului – exemplu rândul 1,  unde 

apare atât definiția cât și spațiile în care utilizatorul trece fiecare literă individuală a răspunsului 

corect. După ce se introduce fiecare răspuns se apasă tasta “Enter”. 

Se repetă procedura până la epuizarea cuvintelor. După ce toate spațiile libere au fost completate se 

va apăsa bifa situată în partea dreaptă jos - Verifică. 

Pe parcursul rezolvării rebusului, elevul se poate verifica dacă a completat căsuțele corect dând 

click pe butonul Verifică. Dacă literele sunt dispuse corect vor deveni verzi, iar dacă sunt greșeli, 

literele dispuse incorect vor fi semnalate cu roșu. 

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=pdzxi00yn20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pdzxi00yn20 

 

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

 

1 Antet: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/30/02/00/bible-2695646_960_720.png, 

11.10.2020, ora 20:50 
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