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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul: Marile sărbători creștine 

Titlul lecţiei: Tradiții religioase de Florii, Paști și Rusalii 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţa specifică vizată: 

3.2 Explicarea rolului diferitelor sărbători și evenimente cu conținuturi și semnificații 

religioase, cu incidență asupra vieții familiei și comunității. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o prezentarea aspectelor caracteristice ale diferitelor sărbători. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede 

în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică - (Ioan 3,16). Completează spațiile punctate cu informația 

corectă, pe baza informațiilor primite în cadrul orei de religie, și vei descoperi importanța 

Sărbătorilor Pascale pentru întregul neam omenesc: 

 

Descriere 

Text cu spații goale: 

Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim ne amintește de momentul când Domnul Iisus Hristos a 

fost primit cu -1-, ca Mesia și Împăratul lui Israel de căte -2- . În această zi, în biserică, la sfârșitul 

slujbei, creștinii primesc ramuri de -3- sfințite. Acestea vor împodobi -4- lor de acasă. La o 

săptămână de la Florii creștinii cinstesc sărbătoarea Învierii Domnului care se mai numeşte și -5-. Ȋn 

noaptea de Paşti mergem la -6- , iar preotul ne invită: Veniţi de luaţi -7-   !. La patruzeci de zile de 

la Înviere, este sărbătorită -8- la cer. În această zi sunt pomeniți și -9- neamului în slujbe speciale.  

După cincizeci de zile de la Învierea Domnului sărbătorim Pogorârea Duhului Sfânt sau -10-. 

Atunci se sfințesc crenguțe de -11- sau de -12-  care se așază la uși, porți și la icoane. La sate se 

sfinţesc și -13- , ca să dea roade bogate. 

 

 

Spații goale: 

Spațiu gol -1-: bucurie 

Spațiu gol -2-: mulțimi 

Spațiu gol -3-: salcie 

Spațiu gol -4-: icoanele 

Spațiu gol -5-: Paști 

Spațiu gol -6-: biserică 
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Spațiu gol -7-: lumină 

Spațiu gol -8-: Înălțarea Domnului 

Spațiu gol -9-: eroii 

Spațiu gol -10-: Rusalii 

Spațiu gol -11-: tei 

Spațiu gol -12-: nuc 

Spațiu gol -13-: holdele 

 

Feedback 

Super, totul e rezolvat corect! 

Nu uita, Mântuitorul S-a răstignit și a înviat pentru noi! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online:  

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul Text spații goale. 

Elevul va completa spațiile goale cu răspunsuri corecte în mediul online! La sfârșit, elevul va primi 

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=psd0xadin21 

Fullscreen-Link:  https://learningapps.org/watch?v=psd0xadin21 

 

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

 

1. Antet Imagine 1- https://www.urcusspreinviere.ro/wp-content/uploads/2020/06/Invierea-

Domnului-Putna.jpg,  accesat la 06.12.2020, ora 17:29. 

 

https://learningapps.org/display?v=psd0xadin21
https://learningapps.org/watch?v=psd0xadin21
https://www.urcusspreinviere.ro/wp-content/uploads/2020/06/Invierea-Domnului-Putna.jpg
https://www.urcusspreinviere.ro/wp-content/uploads/2020/06/Invierea-Domnului-Putna.jpg

