
  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Prof. Alexandru-Vasile DRĂGUȚ, Școala Gimnazială Sâmbotin, 2020 

 
1 

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: 

Maica Domnului, Îngerii și Sfinții sunt în permanență lângă tine. Te apără, te ocrotesc și te păzesc. 

Permanent știi că le poți cere ajutorul în tot ceea ce faci. Completează spațiile libere alegând 

cuvintele corespunzătoare: 

 

Textul cu spații goale: 

Dumnezeu ocrotește lumea și oamenii prin _______. 

Maica Domnului sau __________ este cea dintâi dintre îngeri. 

Noi o mai numim pe mama Mântuitorului_________. 

Sfinții săvârșesc ________ prin puterea pe care le-o dă_______. 

Sfinții au făcut toată viața lor multe fapte_____ 

 

Soluția: sfinții îngeri, Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, minuni, Dumnezeu, bune 
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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 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! 

 

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=pu77f0o3320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pu77f0o3320 

 

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

 

1. Antet: https://www.avantaje.ro/wp-content/uploads/2018/04/Cum-sim%C8%9Bim-c%C4%83-

%C3%AEn-preajma-noastr%C4%83-se-afl%C4%83-un-%C3%AEnger-1280x720.jpg 
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