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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a II-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul II de conținut: Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor 

Conținutul învățării: Dumnezeu ne iubește pe toți 

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 

Alege cuvântul potrivit pentru a completa enunțurile de mai jos, pe baza informațiilor primite în 

cadrul orei de religie, câștigă cursa și vei descoperi formele de manifestare ale iubirii lui Dumnezeu 

faţă de noi toți: 

 

Descriere 

Enunțuri și răspunsuri: 

 

1.Enunț: Familia de acasă este formată din: părinți, bunici și ….. . 

a) Răspuns corect: copii 

b) Răspuns greșit: prieteni 

c) Răspuns greșit: vecini 

d) Răspuns greșit: rude 

 

2.Enunț: Dumnezeu a creat lumea ….. . 

a) Răspuns corect: din iubire și bunătate 

b) Răspuns greșit: pentru a îngriji plantele 

c) Răspuns greșit: pentru a ocroti animalele 

d) Răspuns greșit: pentru a munci 

 

3.Enunț: Dumnezeu este aproape de noi și ne ocrotește ….. . 

a) Răspuns corect: în fiecare zi 

b) Răspuns greșit: doar când ne rugăm 

c) Răspuns greșit: doar la biserică 

d) Răspuns greșit: doar când dormim 
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4.Enunț: Omul își arată iubirea față de Dumnezeu prin ..... . 

a) Răspuns corect: credință și fapte bune  

b) Răspuns greșit: neascultare 

c) Răspuns greșit: indiferență 

d) Răspuns greșit: egoism 

 

5.Enunț: Dumnezeu ascultă rugăciunile ..... . 

a) Răspuns corect: tuturor oamenilor 

b) Răspuns greșit: doar ale oamenilor iubitori 

c) Răspuns greșit: doar ale oamenilor indiferenți 

d) Răspuns greșit: doar pe cele spuse în limba engleză 

 

Feedback 

Bravo! Ești un învingător!  

Nu uita, Dumnezeu este Părintele nostru, al tuturor! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Cursă de cai. 

Elevul va face selecția modului în care dorește să desfășoare exercițiul. Imediat după selecție, va 

apărea primul  enunț cu patru variante de răspuns – elevul trebuie să poziționeze și să apese cursorul 

pe răspunsul care este considerat corect. Dacă răspunsul este corect, acesta va clipi cu lumină verde, 

iar dacă este greșit, acesta va clipi cu lumină roșie. După fiecare răspuns corect, calul utilizatorului 

va înainta; dacă răspunsul este incorect va înainta calul adversarului. 

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=pscqmzh6j21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pscqmzh6j21 

 

Webografie/Sitografie:  

 

1 Antet: https://i.ytimg.com/vi/fimSfbcvznU/maxresdefault.jpg, accesat la 19.04. 2021, ora 11:17. 
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