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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 de la afirmațiile de mai jos cu cuvântul potrivit din cele enumerate sub fiecare 

afirmație și vei descoperi formele de manifestare ale iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni: 

 

Afirmații: 

1. Familia este formată din: mama tata și .................... 

a) Copii;  b)  Bunici;  c) Verișori; d) Rude.  

2. Soarele este alcătuit din: disc solar, căldură și  ................... 

a) Raze;  b) Lumină; c) Culoare; d) Cer. 

3. Dumnezeu cuprinde pe: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și ............ 

a) Dumnezeu Duhul Sfant;  b) Maica Domnului ;  c)sfinții; d) îngerii. 

4. Cum își arată omul iubirea față de Dumnezeu? 

a) Prin credință și fapte bune; b) Prin răutate ; c) Prin Ură; d) Prin neascultare. 

 

Soluții: 

1. – a) Copii 

2. – a) Raze 

3. – a) Dumnezeu Duhul Sfânt 
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4. – a) Credință și fapte bune 

 

Feedback 

Bravo! Ești un învingător! 

 

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 face selecția modului în care dorește să desfășoare exercițiul – Individual. 

Imediat după selecție, va apărea prima  întrebare cu patru variante de răspuns – elevul trebuie să 

poziționeze și să apese cursorul pe răspunsul ce este considerat corect. Dacă răspunsul este corect, 

acesta va clipi cu lumină verde, iar dacă nu, acesta va clipi cu lumină roșie. După fiecare răspuns 

corect, calul utilizatorului va înainta, dacă răspunsul este incorect va înainta calul adversarului. 

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=pncy8e6x520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pncy8e6x520 

 

Webografie/Sitografie:  

 

1 Antet: https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol 

colorbox/public/articol/2016/08/fiul-risipitor_foto_oana_nechifor_293.jpg?itok=x48M_cSz, 

11.10.2020, ora 22:15 

 

https://learningapps.org/display?v=pncy8e6x520
https://learningapps.org/watch?v=pncy8e6x520
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol%20colorbox/public/articol/2016/08/fiul-risipitor_foto_oana_nechifor_293.jpg?itok=x48M_cSz
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol%20colorbox/public/articol/2016/08/fiul-risipitor_foto_oana_nechifor_293.jpg?itok=x48M_cSz

