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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: 

Uneori cineva ne face rău, fie din greșeală, fie intenționat. Când se întâmplă astfel,ne supărăm și am 

vrea să ni se facă dreptate cât mai repede. Alteori, noi înșine greșim și îi necăjim pe cei din jur. 

Domnul Iisus Hristos ne învață să îi iertăm pe cei care ne fac rău, așa cum a făcut El Însuși când era 

pe Sfânta Cruce. Aranjează corect cuvintele și vei descoperi învățătura morală desprinsă din lecția - 

Iertarea celor care ne fac rău: 

 

Afirmații: 

a) ierta, A, cei, pe, care, supărat, ne-au. 

b) ne, Dumnezeu, cu, greșelile, dacă, iertători, suntem, iartă, ușurință, și, noi. 

Soluții: 

a) A ierta pe cei care ne-au supărat. 

b) Dumnezeu ne iartă cu ușurință greșelile, dacă și noi suntem iertători. 

 

Feedback 

Bravo! Ești cel mai bun! Ai reușit să descoperi mesajul ascuns al lecției! Dacă vei pune și tu în 

practică această învățătură, vei fi un copil mai bun, mai iubitor și mai iertător! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Ordonare cuvinte”. 
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Elevul va selecta căsuța cu proverbe, calități creștine și respectiv pilde. Pentru fiecare din acestea va 

trebui să găsească în puzzle corespondentele acestor definiții. Dacă răspunsul este corect se va 

vedea o parte din imaginea aflată în spatele cartonașelor, dacă răspunsul nu este corect se va primi 

automat un mesaj de tipul „Nu aparține categoriei selectate. Încearcă încă o dată” 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=pmcv3dxgn21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pmcv3dxgn21 

 

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

 

Antet: https://tikaboo.ro/wp-content/uploads/2018/10/63889314_l-e1540265847112.jpg, 

accesat la 29. 12. 2020, ora 16:32; 

1 Imagine 1 –  https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/06/20/26/i-beg-your-pardon-

927750_960_720.jpg 

31.08.2020 ora 15:45 
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