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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: Iertarea celor care ne fac rău 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creștin în contexte de viață familiare; 

2.1. Asumarea unor responsabilități în cadrul grupurilor din care fac parte. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică prin oferirea de modele de iubire și iertare față de cei din jur; 

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

comportament exemplificate prin exemplele biblice; 

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

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Iertarea celor care ne fac rău  - Religie ortodoxă, clasa a II-a 

 

Definirea cerinței: 

Dumnezeu Se bucură mult atunci când noi îi iertăm pe ceilalți și ne așteaptă cu brațele deschise 

atunci când greșim, ne pare rău și ne cerem iertare. De aceea El ne învață să fim buni, iertători și 

recunoscători pentru tot ceea ce avem.  Asociază cuvintele cu definițiile corecte și vei descoperi 

calitățile unui bun creștin: 

 

Definirea perechilor: 

1. Înțelept               

2. Recunoscător 

3. Iertător 

4. Bun                                                    

a. cel care înțelege și judecă drept 

b. cel care știe să mulțumească 

c. cel care nu mai ține minte greșelile 

altora 

d. cel care este binevoitor 

 

 

Feedback: 

Bravo! Ai reușit să asociezi corect cuvintele cu definițiile lor! Să fii și tu iertător cu cei din jurul tău 

și totodată recunoscător pentru tot ceea ce ai! 
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Asociere  de 

cuvinte”.Elevul va poziționa și apăsa cursorul pe un chenar ce se va roti si va afișa cuvântul ascuns 

sub acesta, va proceda identic și cu următorul chenar unde este ascunsă definiția cuvântului de sub 

primul chenar– dacă cele două sunt corelate, acestea rămân vizibile împreună, dacă textele nu sunt 

corelate chenarele se vor întoarce ascunzând  textul. 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=pm8wq47ht21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pm8wq47ht21 

 

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

 

Antet: https://www.urcusspreinviere.ro/wp-content/uploads/2018/02/iertarea2.jpg, accesat la 

29. 12. 2020, ora 16:48; 

1. Imagine 1 –  https://image.freepik.com/free-photo/spiritual-prayer-hands-sun-shine-with-

blurred-beautiful-sunset_1150-7173.jpg    31.08.2020 ora 15:45. 
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