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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: 

Mântuitorul Iisus Hristos a făcut foarte multe minuni, pentru a îi ajuta pe cei aflați în suferință. 

Completează cu cuvinte potrivite liniile din rebus, astfel încât să obții pe verticală A-B o modalitate 

prin care Dumnezeu S-a făcut cunoscut oamenilor: 

 

Afirmații: 

1. Iisus a umblat pe................. 

2. Noi credem în Domnul................. Hristos. 

3. Apostolul Petru a fost scăpat de la................ 

4. O minune a Domnului este vindecarea slăbănogului din.................... 

5. Mulți.................... bolnavi au fost vindecați de Mântuitorul. 

6. La nunta din Cana, apa a fost prefăcută în......... 

Soluții: 
1. MARE 

2. IISUS 

3. ÎNEC 
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4. CAPERNAUM 

5. OAMENI 

6. VIN 

Cuvântul soluție: A- B (MINUNI) 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ai găsit răspunsul corect! 

Să nu uiți că multe minuni se întâmplă și astăzi, prin lucrarea lui Dumnezeu! 

 

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

Rebusul se completează în format electronic. Prin urmare definiția fiecărui termen apare la 

poziționarea cursorului si apăsarea acestuia pe spațiul alocat termenului – exemplu rândul 1, unde 

apare atât definiția cât și spațiile în care utilizatorul trece fiecare literă individuală a răspunsului 

corect. După ce se introduce fiecare răspuns se apasă tasta „Enter” 

Se repetă procedura până la epuizarea cuvintelor. După ce toate spațiile libere au fost completate se 

va apăsa bifa situată in partea dreaptă jos - Verifică. 

Pe parcursul rezolvării rebusului, elevul se poate verifica dacă a completat căsuțele corect dând 

click pe butonul Verifică. Dacă literele sunt dispuse corect vor deveni verzi, iar dacă sunt greșeli, 

literele dispuse incorect vor fi semnalate cu roșu.. 

La final 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=pvuao1hkj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pvuao1hkj20 

 

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

 

1 Antet: – https://live.staticflickr.com/5534/12633541345_0b63e6bb21_b.jpg, accesat 

06.09.2020, 14 : 22 
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