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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul III de conținut: Oamenii îşi arată iubirea unii faţă de alţii 

Conținutul învățării: Ajutorul dat celor singuri 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

2.1. Asumarea în mod explicit a unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o exerciţii  de  identificare  a  rolurilor  sociale  ale diferitelor persoane (copii, părinţi, 

profesori etc.) şi a responsabilităţilor corespunzătoare fiecăreia dintre acestea. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Un proverb românesc spune: Bine faci, bine găseşti! Binele reprezintă pentru creştini tot ceea ce 

duce la unirea cu Dumnezeu. Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că 

afirmația este adevărată, direcționeaz-o spre  partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi 

că afirmația este falsă, direcționeaz-o spre  partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Descriere 

Afirmații adevărate: 

a) Am răbdare cu cei bătrâni și singuri. 

b) Mă port cu ospitalitate când am musafiri. 

c) Când colegul de bancă este bolnav, îl ajut la teme. 

d) Milostenia este o faptă bine-plăcută lui Dumnezeu. 

e) Mă comport frumos cu cei străini. 

f) Mă rog pentru părinți, frați, pentru cei bolnavi și pentru cei pe care nu îi cunosc. 

 

Afirmații false: 

a) Nu-mi pasă de oamenii singuri și neajutorați. 

b) Am secrete față de părinții mei. 

c) Nu am compasiune față de copiii orfani. 

d) Nu îmi vizitez prietenul când este bolnav. 

e) Nu îmi ajut colegul nou venit în clasă și râd cu colegii de el 

f) Nu sunt prietenos cu copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate. 

 

Feedback 

Felicitări, ești un creștin adevărat! 

Să nu uiți că fiecare dintre noi poate să arate compasiune față de cei singuri și neajutorați! 
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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=ps5toe12321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ps5toe12321 

 

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

 

1 Antet-  https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2014/05/18/dreptul-iov-cel-incercat-pentru-

credinta-79139.jpg  accesat la 04.01.2021, ora 17:11; 

2 Imaginea de fundal - Imagine creată; 

3 Imaginea de fundal - Imagine creată. 
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