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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Oamenii își arată iubirea unii față de alții” 

Titlul lecţiei: Ajutorul oferit celor bolnavi 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe 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. 

 

Activităţi de învăţare recomandate: 

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 bolnavi. 

 

Designul activității de învățare online: 

 

Titlul exercițiului: 

Ajutorul oferit celor bolnavi - Religie ortodoxă, clasa a II-a  

 

Definirea cerinței: 
”Cine mulţumeşte lui Dumnezeu în boală, este un martir de bunăvoie.” (Părintele Ilie Cleopa) 

Selectează din lista de afirmaţii de mai jos însuşiri/comportamente potrivite faţă de cei bolnavi. 

Atenţie! Afirmaţiile sunt la forma negativă, voi trebuie să găsiţi o însuşire pozitivă care să anuleze 

afirmaţia greşită. 

 

Perechi: Identifică de fiecare dată câte două indicii, care ţin de celălalt 

 

Pereche 1 - Mă port cu dispreţ faţă de cei bolnavi. 

Soluţi e-  APRECIERE 

 

Pereche 2 - Nu îi ajut pe cei bolnavi. 

Soluţie -  COMPASIUNE 

 

Pereche 3 – Nu sunt alături de cei bolnavi. 

Soluţie -  IUBIRE 

 

Pereche 4 - Îi marginalizez pe cei care suferă 

Soluţie -  TOLERANŢA 
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Pereche 5 - Nu îi ajut pe cei bătrâni şi bolnavi. 

Soluţie -  AJUTORARE 

 

Feedback 

Super, ai găsit soluția corectă!   

Nu uita! La suferinţa celor bolnavi răspundem cu dragoste şi înţelegere! 

 

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

perechi”. Elevul caută perechile potrivite și le lipește atent. Perechile lipite corect se vor înverzi, iar 

dacă nu sunt potrivite se vor înroși. 

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/16345079 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/view16345079 

 

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

 

Antet: https://proyectohuci.com/wp-content/uploads/2014/10/aide-a-la-personne-1-1-1.jpg, 

accesat la 04.01.2021, ora 13:55; 

1. Imaginea de fundal - https://dbimg.eu/i/v4fixme4af.jpg, 21.10.2020, ora 22:23. 
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