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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: 

1.2. Evidențierea caracteristicilor comportamentale a unor modele de credință; 

2.1. Asumarea în mod explicit a 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 calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru ilustrarea muzicii în viața 

tinerilor. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

Dumnezeu în marea Sa bunătate, întotdeauna ne iartă greșelile și ne iubește.  

Descoperă cuvintele ordonând corect literele, unește cartonașele și însușește-ți și tu calitățile unui 

bun creștin: 

 

Definiții: 

a. NUB 

b. BĂRDTORĂ 

c. TRITEOĂR 

d. VISTLOMI 

e. NBLÂD 

 

Soluții: 

a. Bun 

b. Răbdător 

c. Iertător 

d. Milostiv 

e. Blînd 

 

Feedback 

Bravo! Ești un copil minunat! Ai reușit să ordonezi cuvintele corect!  
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Bucură-te de cântecel și fii și tu bun, răbdător, iertător, milostiv, blând! 

 

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

cuvinte”. 
Elevul va citi cuvintele formate din litere amestecate (chenare cu bulina portocalie) și va încerca să 

identifice cuvîntul corect ascuns între acestea (chenare cu bulina albastră) și le va așeza lipite unul 

sub altul. Pe parcursul rezolvării exercițiului, elevul se poate verifica, dacă a asociat corect, dînd 

click pe butonul Verifică. Dacă perechile de cuvinte formate sunt corecte chenarele acestora vor 

deveni verzi, cele incorecte vor deveni roșii. 

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/16276808 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/view16276808 

 

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

 

Antet: https://regional.md/wp-content/uploads/2019/03/duminica-iertarii.jpg, accesat la 29. 12. 

2020, ora 13:45; 

1 Imagine 1 –  

https://www.thetruthstandsforever.com/uploads/2/6/8/6/26865235/editor/dumnezeu-e-

dragiste2_3.jpg?1534778161 

31.08.2020 ora 15:45. 

2 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JCDsRlUmJQQ 
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