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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 

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: 

„Unde școala se ivește, pământul îmbogățește” – Proverb românesc. Rezolvă corect puzzle-ul, pe 

baza informațiilor primite de la profesor și descoperă proverbele care te îndeamnă să prețuiești 

cartea și învățătura. Fiecărui proverb îi corespunde o imagine care trebuie descoperită:  

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

 

Grupa 1: 

Elemente - are parte. Cine are carte, 

Soluție: Cine are carte, are parte. 

 

Grupa 2: 

Elemente - îndemnul maicii tale., și nu lepăda, Păzește, fiule, povața tatălui 

Soluție: Păzește, fiule, povața tatălui și nu lepăda, îndemnul maicii tale. 

 

Grupa 3: 

Elemente - la nevoie, se cunoaște., Prietenul 

Soluție: Meseria e brățară de aur. 
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Grupa 4: 

Elemente - e ca un bloc de piatră., O carte închisă. 

Soluție: O carte închisă e ca un bloc de piatră. 

 

Grupa 5: 

Elemente - Va plânge la bătrânețe., Cine nu învață la tinerețe 

Soluție: Cine nu învață la tinerețe, va plânge la bătrânețe. 

 

Grupa 6: 

Elemente - e ca o comoară, Pentru unii cartea, o povară., pentru alții. 

Soluție: Pentru unii cartea e o comoară, pentru alții, o povară. 

 

Feedback 

Super, ai găsit soluția corectă! 

Nu uita, „Cartea este pomul înțelepciunii!” 

 

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 din mai multe cuvinte care ordonate corect, vor forma un proverb. Printr-un 

click se selectează imaginea sugestivă a proverbului, care se albăstrește, apoi se selectează pe rând 

piesele de puzzle care corespund acesteia. Dacă este o alegere corectă, răspuns corect, piesele de 

puzzle se vor colora, iar dacă alegerea este greșită, răspuns incorect, pe ecran va apărea scris „Nu 

aparține categoriei, „Încearcă încă o dată”. 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=p320x1e4321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p320x1e4321 

 

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

 

Antet https://lh3.googleusercontent.com/proxy/66S-

G1HqWS01B3HRj0fkeBzg2YFnuvBjOHGrjQ3u5EjFjr7zVb2U_Tn6zt0BCw-

niPEnbSvUgisgLcWruY4gjojt3Vlnwf61TrcGzW44WeqLEe9gmsUWF-

W0a5NROd6AE0ZZK0vX, accesat la 29.12.2020, ora 11:28; 

1 Imaginea de fundal - https: //dbimg. eu/i/tsapbza22y. png, 16.10.2020, ora 09:26 

2 Imagine 1 – https://dbimg.eu/i/s3ojlelue.png, 16.10.2020, ora 09:01 

3 Imagine 2 – https: //dbimg. eu/i/jrxy0daoma. jpg, 16.10.2020, ora 09:05 

4 Imagine 3 - https: //dbimg. eu/i/mrvi6f51m4. jpg, 16.10.2020, ora 09:05 

5 Imagine 4 – https://dbimg.eu/i/w0rb8bilcs.jpg, 16.10.2020, ora 09:00 

6 Imagine 5 – https://dbimg.eu/i/vuxy5icorc.jpg, 16.10.2020, ora 17:54 

7 Imaginea 6 - https://dbimg.eu/i/wz0begle7.jpg, 16.10.2020, ora 17:58 
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