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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: Maica Domnului, îngerii și sfinții fac minuni 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

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

3.2. Explicarea rolului diferitelor sărbători și evenimente cu conținuturi și semnificații religioase, 

cu incidență asupra vieții familiei și comunității. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o exerciții pe tema unor evenimente religioase semnificative din viața comunității și a 

societății, pornind de la experiențele elevilor; 

o utilizarea unor icoane pentru a descrie evenimente din viața Mântuitorului, a Maicii 

Domnului și a unor sfinți; 

o exerciții aplicative pe tema diferitelor sărbători religioase și a unor aspecte specifice acestora 

în viața familiei sau a comunității: modelele oferite creștinilor de persoanele biblice prezente 

la evenimentele din viața Mântuitorului, obiceiuri preluate (de exemplu, oferirea de daruri, 

după modelul magilor), sărbătorirea zilei femeii creștine, în duminica mironosițelor etc. 

(activitate interdisciplinară Religie – Educație civică). 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Maica Domnului, îngerii și sfinții fac minuni - Religie ortodoxă, clasa a II-a 

 

Definirea cerinței: 

Știind acum cât de mult te iubește Maica Domnului, Îngerii și Sfinții poți rezolva foarte repede 

exercițiul în care ți se cere să completezi enunțurile următoare cu informația corectă. Scrie cu 

diacritice: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Sfinții sunt oameni ______. 

Soluția: CREDINCIOȘI 

2. Notificare: Îngerii păzitori sunt _____ oamenilor. 

Soluția: OCROTITORII 

3. Notificare: Maica Domnului este ______de Dumnezeu. 

Soluția: NĂSCĂTOARE 

4. Notificare: Sfinții îi ajută pe cei care se _______cu credință. 

Soluția: ROAGĂ 
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5. Notificare: Viața fiecărui sfânt este un ______ de iubire și credință. 

Soluția: EXEMPLU 

 

Feedback 

Foarte bine, ai răspuns corect la toate întrebările! 

 

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. 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=pdfktwqwt20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pdfktwqwt20 

 

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

 

1 Antet: https://1.bp.blogspot.com/-YtkZrsCFFC8/VR-

mXp6vRKI/AAAAAAAAAHM/mkSSxHFyxbU/s1600/Inger-1.JPG, 16.10.2020, ora 21:50 
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