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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul I de conținut: Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu 

Conținutul învățării: Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţa specifică vizată: 

1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase; 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o exerciții de definire a unor termeni din perspectivă generală și din perspectivă religioasă: 

iubire, laudă, mulțumire, dar, ajutor, recunoștință, iertare. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Ajutorul oferit celorlalți este dovada iubirii noastre față de Dumnezeu, numai dacă este dat din 

inimă. - Sfântul Ierarh Nicolae. Răspunde corect la următoarele întrebări, pe baza informațiilor 

primite în cadrul orei de religie, câștigă cursa și vei afla de ce ajutorul oferit celorlalți este un semn 

al iubirii față de Dumnezeu: 

 

Descriere 

Întrebări și răspunsuri: 

1.Întrebare: Cum se oferă un dar? 

Răspuns corect: din iubire 

Răspuns greșit: din obligație 

Răspuns greșit: din mândrie 

Răspuns greșit: din indiferență 

 

2.Întrebare: Ce simți atunci când ajuți pe cineva? 

Răspuns corect: bucurie 

Răspuns greșit: tristețe 

Răspuns greșit: indiferență 

Răspuns greșit: agitație 

 

3.Întrebare: Care sunt faptele de milostenie? 

Răspuns corect: a da mâncare celor flămânzi 

Răspuns greșit: a nu îmbrăca pe cei goi 

Răspuns greșit: a nu adăposti pe cei străini 

Răspuns greșit: a nu te ruga pentru cei bolnavi 
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4.Întrebare: Cum îl ajuți pe colegul tău bolnav? 

Răspuns corect: mă rog pentru sănătatea lui 

Răspuns greșit: nu îl sun  

Răspuns greșit: nu îi dau lecțiile 

Răspuns greșit: nu îl încurajez 

 

5.Întrebare: Cine este modelul suprem iubire și milostenie?  

Răspuns corect: Mântuitorul Iisus Hristos  

Răspuns greșit: omul indiferent 

Răspuns greșit: omul lăudăros 

Răspuns greșit: omul prefăcut 

 

Feedback 

Felicitări! 

Nu uita, poartă-L pe Dumnezeu în minte și în suflet, în fiecare zi! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online:  

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul Cursă de cai. 

Elevul va răspunde corect la întrebări și va câștiga cursa! 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=pvfj2etb321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pvfj2etb321 

 

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

 

1 Antet https://paxlaur.files.wordpress.com/2018/07/isus-e-ajutat-sa-isi-duca-crucea.jpg?w=1280 

accesat la 10.09.2020, ora 22:35. 
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