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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 

 

Competenţe specifice vizate: 

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

2.2. Evidențierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credință. Identificarea 

unor elemente comune și de diferențiere între oameni 

 

Activități de învățare recomandate: 

o conversaţii  de  grup  privind  regulile  de comportament în diferite situaţii (şcoală, familie, 

biserică, stradă, natură etc.); 

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

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

o conversaţie de grup pe tema unor elemente de diversitate în grupurile de apartenenţă 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: 

Descoperă pe orizontală și pe verticală cuvintele ascunse în careu care au legătură cu darurile 

dovadă a iubirii față de Dumnezeu: 

 

Cuvinte de căutat: 

- tămâie 

- untdelemn 

- prescuri 

- pâine 

- vin 

- ofrandă 

- prinos 

- lumânări 

- fructe 

- legume 

 

Feedback: 



  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLVEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Prof. George Alexandru NEDELCEA, Școala Gimnazială Belot, Sopot, DOLJ, 2020 

Super, ai găsit soluția corectă! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Cuvinte 

încrucișate”. 

Elevul va descoperi cuvintele indicate, în careu, și le va identifica printr-o linie albastră care va 

indica alegerea răspunsului corect ales. La sfârșit elevul va primi o apreciere. 

 

Activitatea de învățare: este realizată pentru învățătura 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=psempp99c20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=psempp99c20 

 

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