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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 spațiile libere și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, ce presupun 

minunile Mântuitorului. La sfârșit ascultă cântarea religioasă „Hristos a înviat din morți”: 

 

Textul cu spații goale: 

Mântuitorul a făcut multe ___________. Potolirea furtunii pe mare este o minune 

făcută asupra ___________. La nunta din Cana, Iisus a prefăcut apa în __________. O 

minune este înmulțirea pâinilor și a __________. Cea mai mare minune a Domnului 

este ____________ Sa. Iisus a vindecat mulți _______________ și a înviat 

_____________. 

Dumnezeu face în continuare minuni, din ____________ și purtare de _________ 

față de oameni. 

 

Soluția: 
minuni, naturii, vin, peștilor, Învierea, bolnavi, morții, iubire, grijă 
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Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre minunile Mântuitorului! 

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 tipul „Text spații 

goale”. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul 

alege o variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se 

înroșesc. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri. În acest caz elevul poate asculta 

cântarea religioasă „Hristos a înviat din morți”. 

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=pk9hxsok520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pk9hxsok520 

 

 

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

 

1 Antet: - https://www.wallpaperflare.com/resurrection-of-christ-iconography-church-

christianity-religion-wallpaper-zfqea, accesat 31.08.2020, 17 : 35 

2 Imagine 1 – 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Ambrosius_Francken_%28I%29_-

_Multiplication_of_the_loaves_and_fish.jpg, accesat 31.08.2020, 17:13 

3 Video - https://www.youtube.com/watch?v=H75VWdIyyiA, accesat 02.09.2020, 16:54 
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