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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: Iertarea celor care ne fac rău 

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; 

     1.3 Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte 

de viaţă reale sau imaginare 

 

Activități de învățare recomandate: 

o jocuri didactice ilustrative, care să valorifice experienţe ale copiilor, relevante din punct de 

vedere religios (iertarea semenilor, participarea la slujbele Bisericii, rugăciunea etc.); 

o jocuri didactice pe tema formelor de manifestarea iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni 

o construirea unor poveşti cu început/ sfârşit dat, care pun în evidenţă comportamente moral-

religioase 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

„Iertarea se câștigă pe măsura adâncimii în iubirea lui Dumnezeu”- Părintele Necula Constantin. 

Completează spațiile punctate cu informația corectă și vei descoperi importanța smereniei în viața 

omului: 

 

Text cu spații goale: 

Iertarea trebuie pusă în relație cu -1-. Dumnezeu ne iartă cu ușurință -2-, dacă și noi suntem -3-. 

Iertarea ne apropie de -4- și de -5-.   

 

Spații goale: 

Spatiul gol -1-: iubirea 

Spatiul gol -2-: greșelile 

Spatiul gol -3-: iertători 

Spatiul gol -4-: Dumnezeu 

Spatiul gol -5-: semeni 
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Feedback 

Felicitări! Ai rezolvat corect cerința! 

Nu uita, iertarea trebuie să vină din iubire față de Dumnezeu și față de semeni! 

 

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

Elevul va completa spațiile goale cu răspunsurile corecte în mediul online! La sfârșit 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=pyaz2ypej21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pyaz2ypej21 

 

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

 

1 Antet – imagine personală 

 

https://learningapps.org/display?v=pyaz2ypej21
https://learningapps.org/watch?v=pyaz2ypej21

