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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Oamenii își arată iubirea unii față de alții” 

Titlul lecției: Oferirea de sfaturi și învățături 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creștin în contexte de viață familiare; 

2.1. Asumarea unor responsabilități în cadrul grupurilor din care fac parte. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie în prezentarea efectelor 

săvârșirii faptelor bune; 

o selectarea din experiența proprie a unor întâmplări care să reflecte valori și sentimente 

pozitive față de cei care oferă sfaturi și învățături. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Oferirea de sfaturi și învățături - Religie ortodoxă, clasa a II-a 

 

Definirea cerinței: 

Domnul nostru Iisus Hristos, preoții, părinții și învățătorii noștri ne dau cele mai bune sfaturi și 

învățături. Indică cele opt cuvinte ascunse în setul de cuvinte încrucișate de mai jos, atât vertical cât 

și orizontal, și descoperă sensuri asemănătoare (sinonime) pentru termenii „sfaturi” și 

„învățături”: 

 

Cuvinte de căutat: 

POVAȚĂ 

ÎNDEMN 

ÎNDRUMARE 

SFAT 

CONVERSAȚIE 

CUNOȘTINȚE 

CULTURĂ 

STUDIU 

ȘCOALĂ 
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Feedback 

Super, ai găsit soluția corectă! 

Nu uita să asculți și să-ți însușești sfaturile date de cei care te iubesc! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Cuvinte 

încrucișate”, în care elevul trebuie să găsească în setul de litere amestecate cuvinte care reprezintă 

însușiri ale oamenilor. Cuvântul se găsește scris corect pe verticală sau orizontală. După identificare 

cuvântului, spațiul se înverzește. În spatele fiecărui cuvânt se găsește o imagine sugestivă. 

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=ppyj3ngn521 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ppyj3ngn521 

 

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

 

Antet: https://www.danailies.ro/wp-content/uploads/2018/06/Blog-pentru-parinti-1200x675.jpg, 

accesat la 29.12.2020, ora 11:17 

1. Imagine de fundal - https://dbimg.eu/i/vixdub37p.png, 15.10.2020, ora 22:07 
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