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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: Recunoștința față de cei care ne fac bine 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credințe religioase 

1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creștin în diferite 

contexte de viață reale sau imaginare 

 

Activități de învățare recomandate: 

o explicarea rolului şi importanței recunoștinței în viaţa omului; 

o jocuri didactice pe tema formelor de manifestare a recunoștinței faţă de Dumnezeu şi faţă de 

semeni; 

o construirea unor poveşti cu început/sfârşit dat, care   pun   în   evidenţă   comportamente 

moral-religioase. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Recunoștința față de cei care ne fac bine - Religie ortodoxă, clasa a II a 

 

Definirea cerinței: 

 „Recunoștința este temeiul dragostei omenești” – Proverb românesc. Răspunde corect la 

următoarele întrebări, câștigă cursa și vei afla cuvintele magice pe care să le folosești pentru a-ți 

arăta recunoștința:  

 

Întrebări și răspunsuri: 

 

1. Întrebare: Ce este recunoștința ? 

Răspuns corect: mulțumirea față de cineva care ne-a făcut un bine; 

Răspuns greșit: indiferența față de cineva care ne-a făcut un bine; 

Răspuns greșit: dușmănia față de ceilalți oameni; 

Răspuns greșit: disprețuirea celorlalți oameni. 

 

2. Întrebare: Care carte ne vorbește despre sfinții recunoscători pentru darurile primite? 

Răspuns corect: Biblia; 

Răspuns greșit: cartea de povești; 

Răspuns greșit: dicționarul; 

Răspuns greșit: atlasul. 
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3. Întrebare: Cum se numește locul în care oamenii își arată recunoștința față de Dumnezeu ? 

Răspuns corect: Biserică 

Răspuns greșit: școală  

Răspuns greșit: primărie;  

Răspuns greșit: magazin  

 

4. Întrebare: Care dintre următoarele cuvinte arată recunoștința față de Dumnezeu? 

Răspuns corect: Doamne, ajută-mă! 

Răspuns greșit: Te rog, Doamne! 

Răspuns greșit: Amin! 

Răspuns greșit: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! 

 

5. Întrebare: Care sunt cuvintele prin care ne arătăm recunoștința față de părinți? 

Răspuns corect: Te rog! / Mulțumesc! / Te iubesc! 

Răspuns greșit: Vreau! / Na! / Lasa-mă! 

Răspuns greșit: Te rog! / Nu vreau! / Nu pot! 

Răspuns greșit: Dă-mi! / Merci! / Nu vreau!  

 

Feedback 

Bravo! Ai realizat corect cerințele. 

Fii și tu recunoscător și iubitor! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Cursă de cai”.  

Jocul se poate desfășura în două variante: singur sau cu prietenii. În cea de-a doua variantă trebuie 

precizat numele jucătorului, fiindu-i atribuită o pictogramă. Sunt propuse spre rezolvare cinci 

întrebări, la fiecare întrebare fiind date patru răspunsuri, doar unul fiind corect. Jucătorul/jucătorii 

bifează răspunsul presupus corect. Dacă varianta aleasă este corectă, răspunsul devine verde, în caz 

contrar, roșu. Nu există o viteză de joc. La finalul jocului este declarat jucătorul câștigător! 

 

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=py5ixowrt21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=py5ixowrt21 

 

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

 

 Antet: https://www.familieshelpingfamiliesofiowa.org/wp-

content/uploads/2017/08/14690923791.jpg, accesat la 11.11.2020, ora 18.30  
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