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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: 

„Iar când a fost El de 12 ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul sărbătorii. Și sfârșindu-

se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții Lui nu știau. Și 

socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi, căutându-l printre rude și 

printre cunoscuți. Și negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutându-L. Iar după trei zile L-au aflat 

în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți cei care Îl auzeau se 

minunau de priceperea și de răspunsurile Lui.” (Luca 2, 42-47) Citește cu atenție textul, rezolvă 

corect rebusul, pe baza informațiilor primite de la profesor și descoperă pe verticală cum se numește 

omul care înțelege și judecă drept, omul stăpân pe sine însuși: 

 

Definițiile: 

1. Sfaturile bune primite de la preoți, profesori sau preoți 

2. Cei care ne-au dat viață 

3. Slujesc în Biserică 

4. Locul în care Hristos le-a vorbit oamenilor la vârsta de 12 ani 

5. Orașul în care se află templul la care Copilul Hristos a mers pentru a-i învăța pe oameni 

6. Câți ani avea Iisus când a mers la Templu 

7. Carte în care găsim învățătura Mântuitorului 

8. Se mai numesc „povețe” 
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Soluții: 

1. ÎNVĂȚĂTURI 

2. PĂRINȚI 

3. PREOȚI 

4. TEMPLU 

5. IERUSALIM 

6. DOISPREZECE 

7. SCRIPTURĂ 

8. SFATURI 

 

Cuvântul soluție: ÎNȚELEPT 

 

Feedback 

Super, ai găsit soluția corectă!  

Mântuitorul Iisus Hristos a fost un exemplu de iubire pentru toți oamenii și de aceea i-a învățat să se 

iubească unii pe alții: „Vă dau poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu, așa să vă 

iubiți și voi unii pe alții" (Ioan 13,34) 
 

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

Rebusul se completează în format electronic, prin urmare definiția fiecărui termen apare la 

poziționarea cursorului pe spațiul alocat termenului. Pe parcursul rezolvării rebusului, elevul se 

poate verifica dacă a completat căsuțele corect dând click pe butonul Verifică  aflat în partea 

dreaptă jos. Dacă literele sunt dispuse corect se vor înverzi iar dacă sunt greșeli, literele dispuse 

incorect vor fi semnalate cu roșu. (Atenție! nu le și corectează). 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=pi1ds8ufj21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pi1ds8ufj21 

 

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

 

Antet: https://oasteadomnului.ro/wp-content/uploads/2018/05/Iisus-copil-predicand-in-

templu.jpg, accesat la 29.12.2020, ora 11:34 

1. Imagine fundal rebus – https: //https://2mnews.ro/wp-content/uploads/2017/04/florii-

rs.jpg, 16 octombrie 2020, ora 17:30 
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