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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: 

2.2. Descrierea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri; 

3.1. Explicarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității și a societății. 

 

Activități de învățare recomandate: 

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: 

Nicu i-a ascuns mamei adevărul despre o notă proastă pe care el a luat-o la școală. Când mama a 

văzut carnetul de note, s-a supărat foarte tare pentru că Nicu i-a ascuns adevarul. 

Ajută-l pe Nicu sa-și ceară iertare mamei sale, astfel încât să obții pe verticala A - B, cuvântul pe 

care el trebuie să-l rostească. 

 

Afirmații: 

1. Voit 

2. Întotdeauna trebuie să fim ......... 

3. Sfîntul .......... Ștefan se ruga pentru cei ce făceau rău. 

4. Biblia sau ............. 

5. Să fii ................... precum mielul.. 

 

Soluții: 
1. Intenționat 

2. Iertători 

3. Arhidiacon 

4. Sfânta Scriptură 

5. Blând 
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Cuvântul soluție: A- B ( IERTA) 

 

Feedback 

Felicitări, ai găsit răspunsul corect și astfel l-ai ajutat pe Nicu să ceară iertare mamei sale.   

Și nu uita, ”Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată” 

 

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

Rebusul se completează în format electronic. Prin urmare definiția fiecărui termen apare la 

poziționarea cursorului si apăsarea acestuia pe spațiul alocat termenului – exemplu rândul 1,  unde 

apare atât definiția cât și spațiile în care utilizatorul trece fiecare literă individuală a răspunsului 

corect. După ce se introduce fiecare răspuns se apasă tasta “Enter” 

Se repetă procedura până la epuizarea cuvintelor. După ce toate spațiile libere au fost completate se 

va apăsa bifa situată in partea dreaptă jos - Verifică. 

Pe parcursul rezolvării rebusului, elevul se poate verifica dacă a completat căsuțele corect dând 

click pe butonul Verifică. Dacă literele sunt dispuse corect vor deveni verzi., iar dacă sunt greșeli, 

literele dispuse incorect vor fi semnalate cu roșu.. 

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/16276031 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/view16276031  

 

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

 

Antet: https://7aprilie.ro/wp-content/uploads/2019/01/smiley-1170058_1920.jpg, accesat la 29. 

12. 2020, ora 12. 58; 

1. Imagine 1 –  https://www.manastirea-amd.ro/wp-content/uploads/2019/01/sf-stefan.jpg   

31.08.2020 ora 15:44 
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