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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 oamenii bolnavi. 

 

Designul activității de învățare online: 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

“Şi intrând iarăşi în Capernaum după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au 

adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul. Şi au venit la El, 

aducând un slăbănog, pa care-l purtau patru inşi. Şi neputând ei, din pricina mulţimii să se apropie 

de El, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în care 

zăcea slăbănogul. Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: fiule, iertate îţi sunt păcatele 

tale!”(Marcu 2,1-5) 

Citește cu atenţie textul, rezolvă rebusul și vei descoperi cum se numeşte fenomenul 

supranatural atribuit Mântuitorului. 

 

Definițiile:  

1. Autorul cărţii din Biblie în care găsim minunea prezentată. 

2. A săvârşit minunea din text. 

3. Persoană pe care Hristos a vindecat-o 

4. Numărul prietenilor care l-au adus pe bolnav în faţa lui Hristos 

5. Localitate în care se desfăşoară acţiunea 

6. Virtute de care au dat dovadă prietenii Mântuitorului slăbănogului 

 

Soluții:  

1. MARCU 

2. IISUS 



  
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 Vintiă” Segarcea, 2020 
2 

 

3. SLĂBĂNOG 

4. PATRU 

5. CAPERNAUM 

6. CREDINŢĂ 

 

Cuvântul soluție: MINUNE 

 

Feedback 

Super, ai găsit soluția corectă!  

Nu uita: ”De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede!” – Mântuitorul Iisus Hristos 

 

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 pe spațiul alocat termenului.  

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

click pe butonul Verifică  aflat în partea dreaptă jos. Dacă literele sunt dispuse corect se vor 

înverzi iar dacă sunt greşeli, literele dispuse incorect vor fi semnalate cu roşu. (Atenție! nu le şi 

corectează) 

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/16345179 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/view16345179 

 

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

 

Antet: https://www.desteptarea.ro/wp-content/uploads/2018/07/ORTODOX.jpg, accesat la 

04.01.2021, ora 14:07; 

1. Imagine fundal rebus – https://dbimg.eu/i/9myboo6r82.jpg, 21.10.2020, ora 21:07. 

 

https://learningapps.org/16345179
https://learningapps.org/view16345179
https://www.desteptarea.ro/wp-content/uploads/2018/07/ORTODOX.jpg
https://2mnews.ro/wp-content/uploads/2017/04/florii-rs.jpg

