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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: 

1.2. Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credinţă. 

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 jocuri de rol în care este valorizată respectarea, în contexte variate, a normelor de 

comportament exemplificate prin exemplele biblice; 

o exerciţii de redare, într-o succesiune logică, a unor evenimente din viaţa Mântuitorului; 

o analiza unor comportamente care respectă sau încalcă valorile morale creştine. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

În mâna dragostei, toate devin bune”- Sfântul Ioan Gură de Aur. Urmează indiciile, descoperă 

cuvintele și vei afla cât de importantă este recunoștința pentru fiecare om: 

 

Noțiune căutare și notificări 

 

Notificare: Locul în care oamenii se adună pentru a-si arăta recunoștința față de 

Dumnezeu….. 

Noțiune căutare 1: Biserica 

 

Notificare: Oamenii recunoscători știu să ……..... 

Noțiune căutare 2: Mulțumească 

 

Notificare: Recunoștința se arată prin………… 

Noțiune căutare 3: Comportament 

 

Notificare: S-a rugat pentru învierea Tavitei …........ 

Noțiune căutare 4: Sfântul Petru 
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Notificare: Minune săvârșită în Ierihon …… 

Noțiune căutare 5: Vindecarea orbului 

 

Notificare: Minune săvârșită în pustiu ……  

Noțiune de căutare 6: Înmulțirea pâinilor și a peștilor 

 

Notificare: Iisus a vindecat sluga …........ 

Noțiune căutare 7: Sutașului 

 

Notificare: Minune săvârșită în localitatea Nain …… 

Noțiune căutare 8: Învierea fiului văduvei 

 

Notificare: Binefăcătorul tuturor oamenilor …… 

Noțiune căutare 9: Dumnezeu 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Nu uita: fii recunoscător precum persoanele pe care le-ai descoperit în exercițiul rezolvat cu succes! 

 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluție. Elevul caută cuvântul/ sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă.  Alegerea greșită a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. La sfârșit 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=puuntz1jk21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=puuntz1jk21 

 

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

 

1 Antet: https://upraise.io/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/Alignment.jpg, accesat la 9.11. 

2020, ora 17.28  

 

https://learningapps.org/display?v=puuntz1jk21
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