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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: Iisus Hristos S-a făcut Om, din iubire pentru oameni 

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: 

Iisus Hristos S-a făcut Om, din iubire pentru oameni – Religie ortodoxă, clasa a II - a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu cuvântul corect și vei descoperi de ce este importantă 

întruparea Domnului Iisus Hristos pentru noi: ✏ 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Oamenii au început să fie neascultători față de ___________. 

Soluția: DUMNEZEU 

2. Notificare: Mântuitorul ne-a învățat să Îl iubim pe Dumnezeu, dar și pe ___________ 

noștri. 

Soluția: SEMENII 

3. Notificare: Iisus a fost răstignit pe ________, a murit și a __________. 

Soluția: CRUCE, ÎNVIAT 

4. Notificare: La 40 de zile după Paști, prăznuim ____________ Domnului. 

Soluția: ÎNĂLȚAREA 

5. Notificare: Hristos este prezent în biserică împreună cu noi în chip ____________. 

Soluția: NEVĂZUT 

6. Notificare: La sfintele slujbe, ne amintim de ________, faptele, moartea și _______ 

Domnului. 

Soluția: VIAȚA, ÎNVIEREA 



  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Prof. Costinel DIACONU, Școala Gimnazială Crușeț, Gorj, 2020 

 
2 2 

7. Notificare: Trebuie să îl iubim pe Dumnezeu din toată _________ și pe aproapele ca pe ___ 

înșine. 

Soluția: INIMA, NOI 

8. Notificare: Iisus a făcut multe minuni, pentru ca noi să căpătăm __________ în El. 

Soluția: ÎNCREDERE 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Să nu uiți că Hristos este prezent împreună cu noi în biserică! 

 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă. Alegerea greșit a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. 

Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe cuvinte de identificat. 

Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se ofilește. 

La sfârșit 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=pyf8boz7a20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pyf8boz7a20 

 

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

 

1 Antet: https://4.bp.blogspot.com/-

38Jfnh20yU8/V97o7c7DhEI/AAAAAAAAC1c/HVRD3Z7IYPQHzhAq_9RvVw30TnTih-

qogCLcB/s1600/despre_iubirea_lui_dumnezeu_hristos_foto-magda_buftea.jpg, 13.10.2020, ora, 

22:37 
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