
  
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 
1 1 1 

 

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 completarea spațiilor goale, prin folosirea cuvintelor indicate, pe baza regulilor de 

completare a unui text lacunar. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

Completează spaţiile libere folosind cuvintele potrivite și descoperă ce le dăruiește Dumnezeu celor 

pentru care ne rugăm. 
 

Textul cu spații goale: 
Când ne îmbolnăvim ne adresăm -1- pentru a afla cum ne putem însănătoşi. -2-  a vindecat la rândul 

Său mulţi oameni, de aceea Îi cerem ajutorul.  

Faţă de cei bolnavi trebuie să arătăm -3-  şi -4-. 

Dumnezeu le dăruieşte -5-, -6- şi -7-. 

 

Soluția: 

Spații goale: 

Spațiu gol -1-: medicului 

Spațiu gol -2-: Hristos 

Spațiu gol -3-: dragoste 

Spațiu gol -4-: înţelegere  

Spațiu gol -5-: răbdare 

Spațiu gol -6-: încredere. 

Spațiu gol -7-: vindecare. 
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Feedback 

Super, totul e rezolvat corect! 

Ajutorul pe care îl poți oferi celor bolnavi este acela de a-i vizita, a-i încuraja, și a te ruga pentru 

însănătoşirea lor! 

 

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

goale”. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul 

alege o variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se 

înroșesc. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri.  

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/16345366 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/view16345366 

 

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

 

Antet: https://www.publicdomainpictures.net/pictures/90000/velka/praying-hands-

1401977631JxQ.jpg, accesat la 04.01.2021, ora 14:38; 

1. Imagine de fundal - https://str.crestin-ortodox.ro/foto/980/97991_art_131747_1.jpg, 

23.10.2020, ora 19:11 
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