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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor” 

Titlul lecției: Dumnezeu ne ajută să Îl cunoaștem și să Îl iubim 

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 de definire a unor termeni abordați în cadrul diferitelor teme, din perspectivă 

generală și din perspectivă religioasă: iubire, minune, laudă, mulțumire, dar, ajutor, 

recunoștință, 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 ajută să Îl cunoaștem și să Îl iubim - Religie ortodoxă, clasa a II a 

 

Definirea cerinței: 

Urmărind schema, poți afla evenimente din viața și învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. 

Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, ce 

importanță are venirea Mântuitorului pe pământ, pentru a-L cunoaște și a-L iubi pe Dumnezeu. 

La sfârșit ascultă cântarea religioasă „Lăsați copiii să vină la mine!”: 

 

Textul cu spații goale: 

Din iubire pentru noi, Dumnezeu__________L-a trimis în lume pe Însuși 

_______ ____. El S-a născut de la_______ _____ și din Fecioara __________. 

Când era copil, Domnul nostru Iisus ___________era __________________față 

de mama Sa. 

Fiul lui Dumnezeu ne-a învățat să împlinim voia Tatălui prin faptele și 

________________Sale. 

Când era căutat de oamenii ___________, Domnul nostru _______Hristos îi 

vindeca de orice boală ar fi avut. 

Prin faptele Sale, __________nostru Iisus Hristos ne-a dat exemplu cum să 

______________ voia Lui Dumnezeu. 

Despre Iisus Hristos putem afla din ______ _______________. 
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Despre copii, Domnul nostru Iisus Hristos a spus că „A unora ca ________este 

Împărăția _____________. 

 

Prin cântarea bisericeasca, unită și armonizată cu cea a îngerilor, credincioșii 

înalță imn de slava lui Dumnezeu! 

 

Soluția: 

Tatăl, Fiul Său, Duhul Sfânt, Maria, Hristos, ascultător, învățăturile, bolnavi, Iisus, Domnul, 

împlinim, Noul Testament, aceștia, cerurilor. 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Dumnezeu ne ajută să Îl cunoaștem și să Îl iubim” și 

ai aflat cum Îl putem cunoaște pe Dumnezeu, împlinind învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul 

alege o variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se 

înroșesc. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri. În acest caz elevul poate asculta piesa 

religioasă „Lăsați copiii să vină la mine!” 

 

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=pxkceexta20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pxkceexta20 

 

Webografie/Sitografie: 

 

1 Antet: https://scontent.fotp1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/22007423_1322588267853487_4876720935615612966_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=730e

14&_nc_eui2=AeE31TuPqmdP6uyAkYDlOyts7L5l4wHNxOPsvmXjAc3E45s8IgfYZe370H

Pmk299gCJnfQC1FLtPLJnMxX3jitgX&_nc_ohc=oll75wXoQTYAX8cumGL&_nc_ht=scont

ent.fotp1-1.fna&oh=f7167065c61bb616a7a1e543f8147d56&oe=5F8AACCE 

19.09.2020, ora 14:05 

2 https://www.youtube.com/watch?v=ZHvsfQkcBts 

3 https://img.kudika.ro/images/image_thumbs/thumbs/c7f701a2131ab7cc7216aac8bc9becc8/12

00x625-00-90.jpg?v=1554297341 

19.09.2020, ora 14:55 
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