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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Dumnezeu Se face cunoscut omului” 

Titlul lecției: Minunile arată iubirea lui Dumnezeu față de om 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credințe religioase; 

3.1. Explicarea importanței unor evenimente religioase din viața comunității și a societății. 

 

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 exerciții de recunoaștere a unor evenimente/sărbători pe baza unor icoane, texte biblice și 

din literatura laică și religioasă; 

o povestirea după imagini (planșe, icoane, ilustrații etc. ) cu tematică adecvată; 

o exemplificarea unor aspecte legate de evenimentele religioase, cu ajutorul mijloacelor 

audio-vizuale. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Minunile arată iubirea lui Dumnezeu față de om - Religie ortodoxă, clasa a II a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi de ce sunt importante 

minunile Mântuitorului: ✏ 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Mântuitorul a făcut multe ___________. 

Soluția: MINUNI 

2. Notificare: Potolirea ___________ pe mare este o minune făcută asupra naturii. 

Soluția: FURTUNII 

3. Notificare: La nunta din ___________ ___________, Iisus a prefăcut apa în vin. 

Soluția: CANA GALILEII 

4. Notificare: Cea mai mare minune a Domnului este ____________ Sa. 

Soluția: ÎNVIEREA 

5. Notificare: Iisus a vindecat mulți _______________ _____________. 

Soluția: OAMENI BOLNAVI 

6. Notificare: Învierea Domnului se sărbătorește în anotimpul _____________. 
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Soluția: PRIMĂVARA 

7. Notificare: Dumnezeu face în continuare minuni, din iubire și _____________ __ 

_____________ față de oameni. 

Soluția: PURTARE DE GRIJĂ 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Să nu uiți că cea mai mare minune a Domnului Iisus Hristos este propria Sa Înviere! 

 

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=pvkavcdv520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pvkavcdv520 

 

Webografie/Sitografie: 

 

1 Antet: https://i.ytimg.com/vi/SvkSxKHzWxU/maxresdefault.jpg, 14.10.2020, ora 2215 
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