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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: 

„Mulțumirea este începutul recunoștinței. Recunoștința este mulțumirea completă. Mulțumirea 

constă mai ales în cuvinte, recunoștința se vede în fapte.” – Henri Frederic Amiel.  Completează 

spațiile punctate cu informația corectă și vei descoperi importanței recunoștinței în viaţa omului: 

 

Text cu spații goale: 

Din -1- aflăm despre multe întâmplări în care oamenii au fost -2- pentru binele 

primit. De exemplu, se spune că Sfântul Apostol -3- a fost chemat o dată înr- un 

orășel.  Murise -4-, o tânără harnică, prietenoasă și -5-. Toți creștinii de acolo 

vorbeau despre faptele ei -6-. Când a ajuns acolo și  a văzut durerea celor din casă, 

Sfântul Petru s-a rugat pentru -7- lor. Atât de puternică a fost rugăciunea lui, încât 

-8- a înviat- o pe Tavita și i-a bucurat pe toți.  

Oamenii recunoscători știu să -9- și să aprecieze binefacerile primite de la 

Dumnezeu sau de la oameni. La rândul lor, ei sunt gata să-10- pe cei care au 

nevoie de ajutor. 

 

Spații goale: 

Spațiu gol -1-: Biblie 
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Spațiu gol -2-: recunoscători 

Spațiu gol -3-: Petru 

Spațiu gol -4-: Tavita 

Spațiu gol -5-: milostivă 

Spațiu gol -6-: bune 

Spațiu gol -7-: ajutorul 

Spațiu gol -8-: Dumnezeu 

Spațiu gol -9-: mulțumească 

Spațiu gol -10-: ajute 

 

Feedback 

Bravo! Ai realizat corect cerința! 

Nu uita, ajută - i pe cei care au nevoie și fii recunoscător pentru ajutorul pe care îl primești! 

  

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Spații goale”, 

răspunsul elevului costând în completarea spaţiilor libere cu termenii potriviti dintr-o listă dată. 

La sfârșit, cuvintele dispuse corect se vor înverzi, iar cuvintele dispuse incorect se vor înroși. 

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=p65qn621c21 

Fullscreen-Link:  https://learningapps.org/watch?v=p65qn621c21 

 

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

 

Antet: https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2017/10/sfantul_petru_foto_oana_nechifor.jpg?itok=OkEJgKPY, 

accesat la 29. 12. 2020, ora 11: 57; 

1 https://ortodoxia.me/wp-content/uploads/2017/10/Untitled-1-20.jpg, accesat la 

12.11.2020, ora 15.42. 
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