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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Oamenii își arată iubirea unii față de alții” 

Titlul lecţiei: 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-creştin în diferite context 

de viaţă 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: 

„Rugăciunea este o stare de permanentă recunoștință”  Sfântul Ioan de Kronstadt. Recunoaște 

minunile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, rezolvă rebusul și descoperă pe verticală cuvântul 

care exprimă mulțumirea față de cineva care ți-a făcut un bine: 

 

Definițiile:  

1) Locul în care oamenii se adună pentru a-si arăta recunoștința față de Dumnezeu  

2) Recunoștința se arată prin  

3) Oamenii recunoscători știu să  

4) S-a rugat pentru învierea Tavitei. 

5) Rugăciunea lui Petru a fost foarte  

6) Minune săvârșitâ în Ierihon  

7) Minune săvârșită în pustiu 

8) Minune săvârșită în localitatea Nain 

9) Binefăcătorul tuturor oamenilor 

10) Recunoștință  

11) Ucenicii Domnului 

 

Soluții:  

1. BISERICA  
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2. COMPORTAMENT  

3. MULTUMEASCĂ  

4. SFÂNTUL PETRU  

5. PUTERNICĂ  

6. VINDECAREA ORBULUI 

7. ÎNMULȚIREA PÂINILOR ȘI A PEȘTILOR 

8. ÎNVIEREA FIULUI VĂDUVEI 

9. DUMNEZEU 

10. MULȚUMIRE 

11. APOSTOLI 

 

Cuvântul soluție: RECUNOȘTINȚA 

 

Feedback: 

Super, ai găsit soluția corectă!  

Nu uita: Mântuitorul Iisus Hristos a fost un exemplu de iubire pentru toţi şi de aceea i-a învăţat să se 

iubească unii pe alţii. „Vă dau poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu, aşa să vă 

iubiţi şi voi unii pe alţii.” (Ioan 13, 34) 

 

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

Rebusul se completează în format electronic, prin urmare definiția fiecărui termen apare la 

poziționarea cursorului pe spațiul alocat termenului. Pe parcursul rezolvării rebusului, elevul se 

poate verifica dacă a completat căsuțele corect dând click pe butonul Verifică  aflat în partea 

dreaptă jos. Dacă literele sunt dispuse corect se vor înverzi iar dacă sunt greşeli, literele dispuse 

incorect vor fi semnalate cu roşu. (Atenție! nu le şi corectează). 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=p1oh1zpvj21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p1oh1zpvj21 

  

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

 

1.  Antet : http://comorinemuritoare.ro/bLOGOS/wp-content/uploads/2013/05/Vindecarea-

slabanogului-de-la-Vitezda-2.jpg, accesat la 12.11.2020, ora 16.52 
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