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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 

o utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie în prezentareaefectelor 

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: 

Din marea Sa iubire, Mântuitorul a fost alături de oamenii bolnavi pe care i-a mangâiat și 

vindecat. 

Ordonează cuvintele pentru a afla minunile pe care Hristos le-a făcut asupra oamenilor, vindecându-

i și vei descoperi cât de cuprinzătoare este iubirea Mântuitorului pentru noi. 

 

Grupe de elemente și noțiuni: 

 

Grupa 1: Elemente- din Capernaum, Vindecarea slăbănogului 

Soluție: Vindecarea slăbănogului din Capernaum. 

 

Grupa 2: Elemente- gârbove, Vindecarea femeii 

Soluție: Vindecarea femeii gârbove. 

 

Grupa 3: Elemente-de la scăldătoarea, Vindecarea slăbănogului, Vitezda. 

Soluție: Vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda. 

 

Grupa 4: Elemente- fiicei, femeii, cananeence, Vindecarea 

Soluție: Vindecarea fiicei femeii cananeence 

 



  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLcEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

Autor, Prof. Andreea ZANFICU, Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea, 2020 
2 2 

Grupa 5: Elemente- celor 10 leproşi, Vindecarea 

Soluție:. Vindecarea celor 10 leproşi. 

 

Grupa 6: Elemente- orbului din naştere, Vindecarea. 

Soluție: Vindecarea orbului din naştere. 

 

Feedback 

Super, ai găsit ordonat corect!  

Nu uita! Minunile Mântuitorului sunt fapte supranaturale care au fost săvârşite în timpul vieţii Sale 

pământeşti. 

 

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

Puzzle este format din mai multe cuvinte care ordonate corect vor forma un proverb. Printr-un click 

se selectează imaginea sugestivă a proverbului, care se albăstrește, apoi se selectează pe rând 

piesele de puzzle care corespund acesteia. Dacă este o alegere corectă, răspuns corect, piesele de 

puzzle se vor colora, iar dacă alegerea este greșită, răspuns incorect, pe ecran va apărea scris “Nu 

aparține categoriei, 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=pp71a766n20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pp71a766n20 
 

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

 

Antet: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/crUh4hsBDuHEratXI5JYSsg76dCSiuojUhPl7JJJ

xWrGeXbNrOW13qiPfrWEVsDZrkBIaUdBdgrtV5GlIG7pQ9-

UvrNbZjvUSyGtbndLKOTxXoXjXj5vnLwPkFxB0b3PBbUZV0HIyXUQ75A80iz_IUbR

0GkBVg, accesat la 04.01.2021, ora 14:03; 

1. Imaginea de fundal - https://dbimg.eu/i/web8saggf1.png, 22.10.2020, ora 18:07. 
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