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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu” 

Titlul lecției: Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe 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 exerciții despre importanţa lui Dumnezeu în viaţa omului; 

o jocuri  didactice  ilustrative,  care  să  valorifice experienţe  ale  copiilor,  relevante  din  

punct  de vedere religios (ajutarea semenilor, participarea la slujbele Bisericii, rugăciunea 

etc.); 

o jocuri didactice pe tema formelor de manifestare a iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de 

semeni. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului - Religie ortodoxă, clasa a II-a 

 

Definirea cerinței: 

Răspunde la întrebările următoare, indicând litera corespunzătoare răspunsului corect și vei 

descoperi formele de manifestare ale iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni: 

 

Întrebări de joc: 

 

1) Extrem de ușor (500) Care acțiune exprimă direct iubirea față de Dumnezeu: 

Răspuns corect: a merge la biserică 

Răspuns greșit: a vorbi urât 

Răspuns greșit: a-ți înșela semenii 

Răspuns greșit: a-ți minți aproapele 

 

2) Foarte ușor (1'000) Atunci când iubești ești: 

Răspuns corect: darnic 

Răspuns greșit: fricos 

Răspuns greșit: nerăbdător 

Răspuns greșit: lăudăros 
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3) Mediu (5'000) Îl iubesc pe aproapele meu atunci când: 

Răspuns corect: îl ajut 

Răspuns greșit: vorbesc urât despre el 

Răspuns greșit: îl mint 

Răspuns greșit: îi fac rău 

 

4) Cam dificil (50'000) Le arătăm părinților noștri că îi iubim atunci când: 

Răspuns corect: îi ascultăm și le vorbim frumos 

Răspuns greșit: îi ascultăm, dar vorbim urât 

Răspuns greșit: vorbim frumos, dar nu îi ascultăm 

Răspuns greșit: nu îi ascultăm și vorbim urât 

 

5) Foarte dificil (250'000) Iubirea față de creația lui Dumnezeu o arătăm prin: 

Răspuns corect: Îngrijirea și protejarea naturii înconjurătoare 

Răspuns greșit: Tăierea masivă a copacilor 

Răspuns greșit: Orientarea canalizărilor spre apele curgătoare 

Răspuns greșit: Arderea pet-urilor împrăștiate în natură 

 

6) Extrem de dificil (1'000'000) Privind la tot ceea ce ne înconjoară, simțim iubirea lui Dumnezeu 

prin: 

Răspuns corect: frumusețea naturii, a plantelor și a animalelor 

Răspuns greșit: impunătoarele construcții „zgârie-nori” 

Răspuns greșit: freamătul oamenilor după un trai luxos 

Răspuns greșit: avansarea tehnologiei și apariția PC 

 

Feedback 

Felicitări!  

Te-ai descurcat foarte bine! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Joci și câștigi”, în 

care elevul trebuie să răspundă la mai multe întrebări cu alegeri multiple având un singur răspuns 

corect și trei variante de răspuns greșite. Întrebările sunt organizate pe niveluri de dificultate diferite 

de la extrem de ușor la extrem de dificil, fiecare nivel având un punctaj aferent. 

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=p5jemz8zt20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p5jemz8zt20 

 

https://learningapps.org/watch?v=p5jemz8zt20
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Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 

 

1 Antet https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2018/02/11/iubirea-milostiva-legea-judecatii-de-

apoi-23815.jpg, 10.09.2020, ora 16,33 
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