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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 utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie în prezentarea efectelor 

săvârșirii faptelor bune;  

o selectarea din experiența proprie a unor întâmplări care să reflecte valori și sentimente 

pozitive față de cei care oferă sfaturi şi învăţături. 

 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

”Voi, copii, să vă feriți 

Pe nimeni nu pizmuiți! 

Căci invidia răpune! 

Pe cel ce i se supune!” 

Citește cu atenție poezia, rezolvă puzzle-ul și descoperă proverbele, calitățile creștine și pildele care 

te îndeamnă să fii bun și iertător: 

 

PROVERBE: 

a. Bine faci, bine..... 

b. Cine iubește,....... 

c. Cu iertarea ce tu faci, dobândești pe toți de........ 

 

CALITĂȚI CREȘTINE: 

d. I- - - - - - -, e) B- - - - - - - -, f) C- - - - - - -, g) D- - - - - - - - 
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PILDE: 

e. Pilda fiului........ 

f. Învierea fiului văduvei din ...... 

g. Vindecarea slujitorului b........ 

h. Pilda samarineanului......... 

i. Vindecarea a doi........  

 

Soluții: 

PROVERBE: 

a) Bine faci, bine găsești. 

b) Cine iubește, iartă. 

c) Cu iertarea ce tu faci, dobândești pe toți de frați. 

 

CALITĂȚI CREȘTINE: 

d) Iertarea 

e) Blândețea 

f) Credința 

g) Dragostea 

 

PILDE: 

h) Pilda fiului risipitor 

i) Învierea fiului văduvei din Nain 

j) Vindecarea slujitorului bolnav 

k) Pilda samarineanului milostiv 

l) Vindecarea a doi orbi 

 

Feedback 

Felicitări! Ești un copil isteț! Ai reușit să rezolvi puzzle-ul corect! 

Nu uita: ”Cu iertarea tu de faci, dobândești pe toți de frați!” 

 

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

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=p27bgfrua21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p27bgfrua21 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p27bgfrua21
https://learningapps.org/watch?v=p27bgfrua21
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Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 

 

Antet: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnYQ2TFNQ-

XOe0X4VU6ui9eV6ASa62I2JSYw&usqp=CAU, accesat la 29. 12. 2020, ora 16:18; 

1. Imagine 1 –  https://dbimg.eu/i/ikb1sdaxht.jpg  31.08.2020 ora 15:45. 
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