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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: 

Pornind de la cunoștințele dobândite despre Maica Domnului, Îngeri și Sfinți, alegeți răspunsul 

corect la următoarele întrebări:  

 

Întrebări de joc: 

- Extrem de ușor (500) 

Ce fel de oameni sunt sfinții? 

Răspuns corect: credincioși 

Răspunsuri greșite: răi, neascultători, mincinoși 

 

- Foarte ușor (1000) 

Cum se numea mama Mântuitorului? 

Răspuns corect: Fecioara Maria 
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Răspunsuri greșite: Elisabeta, Ana, Marta 

 

- Mediu (5000) 

Ce sărbătorim pe 8 septembrie? 

Răspuns corect: Nașterea Maicii Domnului 

Răspunsuri greșite: Nașterea Domnului, Botezul Domnului, Sfântul Ilie 

 

- Cam dificil (50000) 

Viața fiecărui sfânt este un exemplu de? 

Răspuns corect: iubire și credință 

Răspunsuri greșite: ură, deznădejde, invidie 

 

- Foarte dificil (250000) 

Numele Maicii Domnului înseamnă? 

Răspuns corect: cea iubită, cea aleasă 

Răspunsuri greșite: creatoare, înțelepciune, biruitoare 

 

- Extrem de dificil (1000000) 

Prin puterea cui săvârșesc sfinții minuni? 

Răspuns corect: Dumnezeu 

Răspunsuri greșite: lor, altor oameni, diavolului 

 

Feedback 

Felicitări, te-ai descurcat minunat! 

 

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 alege un singur răspuns corect. Răspunzând corect la întrebări va avansa și va ajunge la 

ultima treaptă a jocului. 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=pxepmyi7n20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pxepmyi7n20 

 

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

 

1 Antet: https://4.bp.blogspot.com/-

mOzyXPikvvU/WgHu_lOr4lI/AAAAAAAAGyg/E6nyfB4tnGotb1uym2hBPryBXHdswtBxQ

CLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/mik.jpg, 16.10.2020, ora 21:57 
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