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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: 

Cunoscând iubirea Maicii Domnului și a Sfinților pentru noi poți afla mai multe învățături despre 

aceștia rezolvând un exercițiu foarte interesant. Repartizează piesele din puzzle unei idei care se 

potrivește: 

 

Descriere 

Maica Domnului: 

- Născătoare de Dumnezeu; 

- Buna Vestire; 

- 8 septembrie; 

- Arhanghelul Gavriil i-a zis „Bucură-te ceea ce ești plină de har”. 

Sfinții: 

- prietenii lui Hristos 

- și-au dedicat întreaga viață lui Dumnezeu; 
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- au făcut toată viața lor fapte bune. 

Îngerii: 

- vestesc voia lui Dumnezeu; 

- sunt ființe spirituale netrupești; 

- aud rugăciunile noastre și le poartă către Dumnezeu, fiind mijlocitori pentru noi înaintea Tronului 

Ceresc. 

 

Feedback 

Minunat! Ai ordonat totul corect! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Puzzle”. 

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, Sfântul Ioan Botezătorul și Mântuitorul Iisus Hristos) iar sub acestea se găsesc mai 

multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. Printr-un click se 

selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care 

corespuns acesteia. Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este 

incorect, piesele rămân pe poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea o imagine de 

fundal. La sfârșit, dacă piesele au fost ordonate corect elevul va primi 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=pvfdtpdft20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pvfdtpdft20 

 

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

 

1 Antet: https://image.stirileprotv.ro/media/images/1408x882/Nov2013/61413040.jpg, 

16.10.2020, ora 22:25 
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