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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: Recunoștința față de cei care ne fac bine 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credinţă. 

1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creștin în diferite 

contexte de viață reale sau imaginare 

 

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 exerciţii de autoevaluare a comportamentului, prin raportare la exemplele învăţate. 

 

Designul activității de învățare online: 

Titlul exercițiului: 

Recunoștința față de cei care ne fac bine, Religie ortodoxă, clasa a II-a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată 

glisează imaginea la rubrica ADEVĂRAT, dacă apreciezi că afirmația este falsă glisează imaginea 

la rubrica FALS: 

 

AFIRMAȚII ADEVĂRATE: 

a) Recunoștința pentru binele primit se arată prin comportament. 

b) Sfântul Petru s-a rugat lui Dumnezeu pentru învierea Tavitei.  

c) Oamenii recunoscători știu să mulțumească și să aprecieze binefacerile primite. 

d) Pentru cel mai mic ajutor trebuie să fiu recunoscător! 

e) Oamenii recunoscători sunt mai fericiți. 

 

AFIRMAȚII FALSE: 

a) Recunoștința și celelalte fapte bune sunt virtuți comune tuturor oamenilor. 

b) Iisus a înviat pe fiul văduvei din Ierusalim. 

c) Toți oamenii știu să mulțumească pentru binefacerile primite de la Dumnezeu sau de la 

oameni. 

d) Recunoștința nu se arată tuturor oamenilor. 

e) Oamenii recunoscători nu îi ajută pe cei care au nevoie de ajutor. 
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Feedback 

Felicitări, te-ai descurcat foarte bine!   

Nu uita: să fii întotdeauna recunoscător față de cineva care ți-a făcut un bine! 

 

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

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 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=ps84ijdkj21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ps84ijdkj21 
 

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

 

 Antet: https://www.myjewishlearning.com/wp-content/uploads/2018/11/prayforhappiness-

1431x900.jpg, accesat la 9.11.2020, ora 16.54 

1. Imagine 1 – https://cdn.pixabay.com/photo/2012/03/04/00/17/abstract-21851_1280.jpg, 

accesat la 29.09.2020, ora 20.50 

2. Imagine 2 -  https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/26/08/20/red-1108405_1280.jpg, accesat 

la  02.10.2020, ora 20.48 
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