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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Oamenii îşi arată iubirea unii faţă de alţii” 

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 credinţe religioase; 

1.2. Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credinţă; 

 

Activități de învățare recomandate: 

o exerciţii de definire a unor termeni abordaţi în cadrul diferitelor teme, din perspectivă 

generală şi din perspectivă religioasă: iubire, minune, laudă, mulţumire, dar, ajutor, 

recunoştinţă, 

o exerciţii/ jocuri de valorizare a celorlalţi (membri ai familiei, colegi, prieteni etc.): „Spune 

trei lucruri bune despre...” 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

Completează spațiile punctate cu informația corectă și vei descoperi importanța recunoștinței față de 

cei care ne fac bine: 

 

Text cu spații goale: 

Biblia ne relatează întâmplări în care oamenii au fost -1- pentru binele primit.  

Oamenii recunoscători știu să -2- și să -3- binefacerile primite de la Dumnezeu sau de la -4-. 

Recunoștința pentru binele primit se arată prin -5- nostru. 

Locul în care oamenii se adună pentru a-și arăta -6- față de Dumnezeu este -7-. 

Să arătăm și noi recunoștință prin -8- și -9- față de cei care ne fac -10-. 

 

Spații goale: 

Spațiu gol -1-: recunoscători 

Spațiu gol -2-: mulțumească 

Spațiu gol -3-: aprecieze 

Spațiu gol -4-: oameni 

Spațiu gol -5-: comportamentul 

Spațiu gol -6-: recunoștința 

Spațiu gol -7-: Biserica 
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Spațiu gol -8-: cuvânt 

Spațiu gol -9-: faptă 

Spațiu gol -10-: bine 

 

Feedback 

Ai reușit! Felicitări! 

 

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

Elevul va completa spațiile goale cu răspunsuri corecte în mediul online! La sfârșit, elevul va primi 

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=p5ea9zzta20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p5ea9zzta20 

 

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

 

1 Imaginea 1 titlul 

https://www.google.ro/search?q=vindecarea+celor+10+leprosi&safe=active&sxsrf=ALeKk00

WFUvd6NH9i8zyG85lm82r-

JoNyQ:1604496458677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwisvtmL_-

jsAhUHjhQKHdh_D1UQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=brM_N9AfR

wfHnM 4.11.2020, ora 15,30 

2 Imagine 2 fundal 

https://www.google.ro/search?q=vindecarea+slujitorului+bolnav&tbm=isch&ved=2ahUKEwi

KxKeM_-jsAhVUMRoKHQgQDzMQ2-

cCegQIABAA&oq=vindecarea+slujitorului+bolnav&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgA

EBg6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUMeDGFj0yBhg980YaABwAHgAgAHAA

YgBmBySAQUxNi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=S6yi

X8ryOdTiaIigvJgD&bih=608&biw=1366&safe=active#imgrc=V9QtmNCGDKynZM 

4.11.2020, ora 15,40 

 

https://learningapps.org/display?v=p5ea9zzta20
https://learningapps.org/watch?v=p5ea9zzta20
https://www.google.ro/search?q=vindecarea+celor+10+leprosi&safe=active&sxsrf=ALeKk00WFUvd6NH9i8zyG85lm82r-JoNyQ:1604496458677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwisvtmL_-jsAhUHjhQKHdh_D1UQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=brM_N9AfRwfHnM
https://www.google.ro/search?q=vindecarea+celor+10+leprosi&safe=active&sxsrf=ALeKk00WFUvd6NH9i8zyG85lm82r-JoNyQ:1604496458677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwisvtmL_-jsAhUHjhQKHdh_D1UQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=brM_N9AfRwfHnM
https://www.google.ro/search?q=vindecarea+celor+10+leprosi&safe=active&sxsrf=ALeKk00WFUvd6NH9i8zyG85lm82r-JoNyQ:1604496458677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwisvtmL_-jsAhUHjhQKHdh_D1UQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=brM_N9AfRwfHnM
https://www.google.ro/search?q=vindecarea+celor+10+leprosi&safe=active&sxsrf=ALeKk00WFUvd6NH9i8zyG85lm82r-JoNyQ:1604496458677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwisvtmL_-jsAhUHjhQKHdh_D1UQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=brM_N9AfRwfHnM
https://www.google.ro/search?q=vindecarea+celor+10+leprosi&safe=active&sxsrf=ALeKk00WFUvd6NH9i8zyG85lm82r-JoNyQ:1604496458677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwisvtmL_-jsAhUHjhQKHdh_D1UQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=brM_N9AfRwfHnM
https://www.google.ro/search?q=vindecarea+slujitorului+bolnav&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKxKeM_-jsAhVUMRoKHQgQDzMQ2-cCegQIABAA&oq=vindecarea+slujitorului+bolnav&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEBg6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUMeDGFj0yBhg980YaABwAHgAgAHAAYgBmBySAQUxNi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=S6yiX8ryOdTiaIigvJgD&bih=608&biw=1366&safe=active#imgrc=V9QtmNCGDKynZM
https://www.google.ro/search?q=vindecarea+slujitorului+bolnav&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKxKeM_-jsAhVUMRoKHQgQDzMQ2-cCegQIABAA&oq=vindecarea+slujitorului+bolnav&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEBg6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUMeDGFj0yBhg980YaABwAHgAgAHAAYgBmBySAQUxNi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=S6yiX8ryOdTiaIigvJgD&bih=608&biw=1366&safe=active#imgrc=V9QtmNCGDKynZM
https://www.google.ro/search?q=vindecarea+slujitorului+bolnav&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKxKeM_-jsAhVUMRoKHQgQDzMQ2-cCegQIABAA&oq=vindecarea+slujitorului+bolnav&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEBg6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUMeDGFj0yBhg980YaABwAHgAgAHAAYgBmBySAQUxNi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=S6yiX8ryOdTiaIigvJgD&bih=608&biw=1366&safe=active#imgrc=V9QtmNCGDKynZM
https://www.google.ro/search?q=vindecarea+slujitorului+bolnav&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKxKeM_-jsAhVUMRoKHQgQDzMQ2-cCegQIABAA&oq=vindecarea+slujitorului+bolnav&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEBg6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUMeDGFj0yBhg980YaABwAHgAgAHAAYgBmBySAQUxNi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=S6yiX8ryOdTiaIigvJgD&bih=608&biw=1366&safe=active#imgrc=V9QtmNCGDKynZM
https://www.google.ro/search?q=vindecarea+slujitorului+bolnav&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKxKeM_-jsAhVUMRoKHQgQDzMQ2-cCegQIABAA&oq=vindecarea+slujitorului+bolnav&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEBg6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUMeDGFj0yBhg980YaABwAHgAgAHAAYgBmBySAQUxNi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=S6yiX8ryOdTiaIigvJgD&bih=608&biw=1366&safe=active#imgrc=V9QtmNCGDKynZM
https://www.google.ro/search?q=vindecarea+slujitorului+bolnav&tbm=isch&ved=2ahUKEwiKxKeM_-jsAhVUMRoKHQgQDzMQ2-cCegQIABAA&oq=vindecarea+slujitorului+bolnav&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEBg6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUMeDGFj0yBhg980YaABwAHgAgAHAAYgBmBySAQUxNi4xOZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=S6yiX8ryOdTiaIigvJgD&bih=608&biw=1366&safe=active#imgrc=V9QtmNCGDKynZM

