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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

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

Titlul lecţiei: Oferirea de sfaturi şi învăţături 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe 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. 

 

Activităţi de învăţare 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 şi învăţături. 

 

Designul activității de învățare online: 

 

Titlul exercițiului: 

Oferirea de sfaturi şi învăţături - Religie ortodoxă, clasa a II-a  

 

Definirea cerinței: 

„Toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceți lor. Căci în aceasta este cuprinsă 

Legea şi Proorocii. Iertaţi pe cei care au greşit.” (Matei 7,12) Selectează din lista de afirmaţii 

sfaturile şi învăţăturile bune și de folos. Atenţie! Afirmaţiile sunt la forma negativă, tu trebuie să 

găsești o însuşire pozitivă care să anuleze exemplul negativ al situațiilor: 

 

Perechi: Identificaţi de fiecare dată câte două indicii, care ţin de celălalt 

 

Pereche 1- Colegul meu nu ascultă de părinţi. 

Soluție -  ASCULTAREA DE PĂRINŢI 

 

Pereche 2- Colega mea este invidioasă că prietena ei are o rochie nouă. 

Soluţie -  ADMIRAŢIE 

 

Pereche 3- Fratele meu minte atunci când face prostii şi dă vina pe mine. 

Soluţie -  ADEVĂRUL 

 

Pereche 4- Iubeşte-te doar pe tine! 

Soluţie -  IUBIREA APROAPELUI 

Pereche 5- Mama nu o iartă pe fiica ei, deşi aceasta i-a cerut iertare. 
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Soluţie -  IERTAREA 

 

Pereche 6- Lauda se sine nu miroase a bine! 

Soluţie -  MODESTIA 

 

Pereche 7- Lăcomia pierde omenia! 

Soluţie -  CUMPĂTAREA 

 

Feedback 

Super, ai găsit soluția corectă!   

Nu uita! „Sfaturile care dau învăţătura sunt calea vieţii” (Sfânta Scriptură) 

 

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

perechi”. Elevul caută perechile potrivite și le lipește atent. Perechile lipite corect se vor înverzi, iar 

dacă nu sunt potrivite se vor înroși. 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=p7r1rp06321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p7r1rp06321 

 

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

Antet https://cdn1.img.sputnik.md/images/1801/10/18011048.jpg, accesat la 29.12. 2020, ora 

11:23. 
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