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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 completarea spațiilor goale, prin folosirea cuvintelor indicate, pe baza regulilor de 

completare a unui text lacunar. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

Cele mai bune sfaturi și învățături le aflăm din Sfânta Scriptură, dar mai ales în cuvintele 

Mântuitorului. Sfaturi bune primim și de la părinții noștri, de la preoți sau profesori căci ei își 

doresc să creștem frumos și de acea ne oferă experiența lor sub formă de învățături. Completează 

spațiile punctate cu informația corectă și vei descoperi importanța împlinirii învățăturilor primite: 

 

Text cu spații goale: 

 

Cartea care oferă cele mai bune învățături se numește -1-. Aici găsim cuvintele Domnului nostru -2- 

care i-a învățat pe oameni să fie -3-, -4-, -5-, -6-, -7-, -8-. 

Sfaturi bune primim și de la -9- noștri care ne oferă experiența lor sub formă de -10-. 

 

Soluția: 

Spații goale: 

Spațiu gol - 1-: Sfânta Scriptură 

Spațiu gol - 2-: Iisus Hristos 

Spațiu gol - 3-: buni 

Spațiu gol - 4-: blânzi 

Spațiu gol - 5-: răbdători 

Spațiu gol - 6-: să se roage 
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Spațiu gol - 7-: să se ajute 

Spațiu gol - 8-: să se iubească 

Spațiu gol - 9-: părinții 

Spațiu gol - 10-: învățături 

 

Feedback 

Super, totul e rezolvat corect! 

Toți avem nevoie de îndrumare în viață, de sfaturi și învățături. 

Fiți buni căci „toate câte voiți să vă facă oamenii, asemenea și voi faceți lor”! 

 

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=pp935vdoj21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pp935vdoj21 
 

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

 

Antet: https://assets.tvo.org/prod/s3fs-public/styles/full_width_1280/public/article-

thumbnails/summer books.jpg?zW72KKSsIyY0zRTtIr43PcfK0n2JZD65, accesat la 

29.12.2020, ora 11:45 

1. Imagine de fundal - https://dbimg.eu/i/regpompmkw.png, 15.10.2020, ora 20:00 
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