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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 spațiile libere cu cuvintele potrivite, legate de Întruparea, viața și activitatea 

Mântuitorului Iisus Hristos și la final vei putea asculta colindul „O ce veste minunată”: 

 

Textul cu spații goale: 

De-a lungul vremurilor, oamenii au început să fie ______________ față de Dumnezeu. Pentru 

a-i aduce înapoi la El, Dumnezeu Tatăl L-a trimis în lume pe __________ Său, Domnul nostru 

___________ Hristos. 

Mântuitorul ne-a învățat să Îl iubim pe _____________, dar și pe ____________ noștri. A 

făcut și multe ____________ pentru ca noi să căpătăm încredere în El. A fost răstignit pe 

_________ de conducătorii de atunci, dar a treia zi a _______ cu puterea Lui de Dumnezeu și apoi 

S-a ___________ la cer. 

Deși nevăzut, Hristos este prezent în ___________ împreună cu toți creștinii. 

 

Soluția: 

neascultători, Fiul, Iisus, Dumnezeu, semenii, minuni, Cruce, înviat, înălțat, biserică 

 

Feedback 

Felicitări! 
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Ți-ai însușit noțiunile despre întruparea, viața și activitatea Mântuitorului! 

Să nu uiți că Iisus este prezent și astăzi la biserică și în Sfintele Taine! 

 

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 

cântarea religioasă „O ce veste minunată”. 

 

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=pjskujzy520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pjskujzy520 

 

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

 

1 Antet: https://doxologia.ro/sites/default/files/articol/2016/12/nasterea_domnului_israel_-

_manastirea_sf_teodosie_pestera_celor_trei_crai_foto_oana_nechifor.jpg, 14.10.2020, ora 

19:55 

2 Video: https://www.youtube.com/watch?v=vEM7hXSeBt8&ab_channel=PaulaSeling, 

19.09.2020, 11:03 

3 Imagine 1 - https://live.staticflickr.com/5052/5512467997_3f3b9d21e2_c.jpg, 19.09.2020, 

11:12 

4 Imagine 2 - 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Spas_vsederzhitel_sinay.jpg/39

7px-Spas_vsederzhitel_sinay.jpg, 19.09.2020, 11:34 
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