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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: 

În marea Sa iubire pentru oameni, Mântuitorul Iisus Hristos a ajutat oamenii făcând nenumărate 

minuni. Pentru a afla o parte din ele alege răspunsul corect la fiecare întrebare din cele date și vei 

câștiga jocul: 

 

Afirmații: 

1. Hristos a făcut multe.................... 

a) năzdrăvănii; b) minuni; c) lucruri rele; d) glume. 

2. Hristos NU a săvârșit minuni................... 

a) asupra naturii; b) asupra oamenilor; c) asupra Sa; d) asupra prăjiturilor. 

3. În ce a prefăcut Domnul apa la nunta din Cana? 

a) vin; b) suc; c) bere; d) altă băutură. 

4. Pe ce Sfânt Apostol a scăpat Iisus de la înec? 

a) Pavel; b) Iacov; c) Petru; d) Ioan. 

5. De unde era slăbănogul vindecat de Mântuitorul? 

a) Ierusalim; b) Capernaum; c) Nazaret; d) Betleem. 
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6. Câte erau pâinile și peștii înmulțite de Hristos? 

a) trei pâini și cinci pești; b) două pâini și trei pești; c) cinci pâini și doi pești; d) o pâine și 

patru pești. 

7. Cea mai mare minune a Domnului este: 

a) umblarea pe mare; b) învierea lui Lazăr; c) prefacerea apei în vin; d) propria Sa Înviere. 

 

Soluții: 

1. – b) minuni 

2. – d) asupra prăjiturilor 

3. – a) vin 

4. – c) Petru 

5. – b) Capernaum 

6. – c) cinci pâini și doi pești 

7. – d) propria Sa Înviere 

 

Feedback 

Bravo! Ești un învingător! 

 

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

Elevul va face selecția modului în care dorește să desfășoare exercițiul – Individual. 

Imediat după selecție, va apărea prima întrebare cu patru variante de răspuns – elevul trebuie să 

poziționeze și să apese cursorul pe răspunsul ce este considerat corect. Dacă răspunsul este corect, 

acesta va clipi cu lumină verde, iar dacă nu, acesta va clipi cu lumină roșie. După fiecare răspuns 

corect, calul utilizatorului va înainta, dacă răspunsul este incorect va înainta calul adversarului. 

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=p6r7zg0bk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p6r7zg0bk20 

 

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

 

1 Antet: https://www.secundatv.ro/base/media/2018/04/invierea_domnului-Iisus-Cristos.jpg, 

14.10.2020, ora 22:50 

2 Imagine 2 -https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Jesus_Healing_the_Blind.jpg, 

accesat 07.09.2020, 15:09 
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