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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Viața creştinului împreună cu semenii” 

Titlul lecției: Oferirea de sfaturi şi învăţături 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

2.1. Asumarea în mod explicit a unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face 

       Parte; 

3.2.  Explicarea rolului diferitelor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii 

       religioase, cu incidenţă asupra vieţii familiei şi comunităţii. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o  prezentarea regulilor privind oferirea şi primirea unor sfaturi, învăţături, daruri; 

o  analizarea unor imagini relevante din viaţa copiilor, a familiilor lor, a comunităţii privind 

 diferite forme de manifestare a iubirii. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Sfaturi şi învăţături pentru copiii cuminţi - Religie ortodoxă, clasa a II-a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție enunţurile următoare și identifică cuvintele  care dau sens sfaturilor şi 

învăţăturilor creştine  în sufletul unui copil: 

  

Învăţăturile creştine: 

a) Iertaţi pe cei care au..................!”  

b) ,,Să vă iubiţi unul pe altul aşa cum v-am ............ Eu pe voi!” (Ioan 15,12) 

c) Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i .........!” 

d) Când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face...........!”( Matei 6,3) 

e) Nu judecaţi ca să nu fiţi..........1”(Matei 7,1) 

f) Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla, bateţi şi vi se va............!”(Matei 7,8) 

 

Răspunsurile corespunzătoare:  

a) greşit 

b) iubit 

c) face  

d) dreapta 

e) judecaţi 

f) deschide 
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Feedback 

 Felicitări! 

 Ai răspuns corect, poţi deveni un sfătuitor pentru prietenii tăi! 

 

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

Elevul va corela  răspunsurile  cu enunţurile corespuntătoare, direcționând  literele care corespund, 

pentru crearea cuvântului-răspuns. La sfârșit cuvintele dispuse corect  vor  completa enunţurile 

afişate. 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=pz27zq89t21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pz27zq89t21 
 

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

 

1 Antet: https://images.app.goo.gl/eKAUamewwLt75zzZ8 
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