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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: Darul, dovadă a iubirii noastre față de Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3  Aplicarea unor reguli de comportament moral-creștin în contexte de viață familiare 

2.2  Identificarea unor elemente comune și de diferențiere între oameni 

 

Activități de învățare recomandate: 

o conversații de grup privind regulile de comportament în diferite situații (școală, familie, 

biserică, stradă, natură etc. ) 

o recunoașterea, în diferite contexte date, a respectării/ încălcării anumitor reguli de 

comportament moral-creștin (jocuri de rol, povestiri, analiza unor imagini etc. ) 

o conversație de grup pe tema unor elemente de diversitate în grupurile de apartenență sau în 

alte grupuri 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Darul, dovadă a iubirii noastre față de Dumnezeu – Religie ortodoxă, clasa a II a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

Ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului. 

Ascultăm cu interes cuvântul de învățătura al preotului. 

Suntem atenți la rugăciune. 

Ducem la Altar darul de prescură, lumânări și pomelnic. 

Folosim reguli de politețe: te rog, mulțumesc, cu plăcere, îmi cer iertare. 

 

Afirmații false: 

Mergem la biserică obligați de părinți. 

Nu prețuim Darurile primite de la Dumnezeu. 

Dumnezeu ne iubește în funcție de darurile pe care I le oferim. 
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Feedback: 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre daturile pe care noi oamenii le putem aduce lui Dumnezeu! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Adevărat-Fals”. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor prin alegerea răspunsului corect. La final elevul 

primește o apreciere. 

 

Activitatea de învățare: este realizată pentru învățătura online și offline, prezentată în două 

variante: LearningApps și Word. 

Link web: https://learningapps.org/display?v=phgq3gif520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=phgq3gif520 

 

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

 

1 Antet: https://2.bp.blogspot.com/-

QH26WS8v9LQ/Wryp8qPmjtI/AAAAAAAB73c/Gy8zSRmiOa4Cm7zYwCxHZv6tGdHEW

bJ6wCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/1385267_10151888997923770_1733702505_n.jpg 

La data de 25.10.2020, ora 14:24 
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