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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 ajută să Îl cunoaștem și să Îl iubim 

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 

Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată singuri. El a vorbit cu oameni sfinți în vechime și L-a trimis în 

lume pe Fiul Său. Completează enunțurile următoare cu informația corectă, pe baza informațiilor 

primite în cadrul orei de religie,  și vei descoperi modalitățile prin care Îl putem cunoaște și iubi pe 

Dumnezeu: 

 

Descriere 

Noțiune căutare și notificări: 

 

Notificare: Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată ..... . 

Noțiune căutare: singuri 

 

Notificare: În vechime El a vorbit cu persoane ..... . 

Noțiune căutare: sfinte 

 

Notificare: Oamenii aleși de Dumnezeu au scris cuvintele Sale în cărțile ..... . 

Noțiune căutare: Bibliei 

 

Notificare: Din iubire pentru noi, Dumnezeu Tatăl L-a trimis în lume pe Însuși ..... . 

Noțiune căutare: Fiul Său 

Notificare: Cine de Dumnezeu ascultă, are bucurie ….. . 

Noțiune căutare: multă 

 

Notificare: Prin faptele și învățăturile Sale, Fiul lui Dumnezeu ne arată cum să fim ….. . 

Noțiune căutare: iubitori 
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Notificare: Dumnezeu este mereu prezent lângă ….. . 

Noțiune căutare: noi 

 

Notificare: Dumnezeu ne ascultă rugăciunile și ne ….. . 

Noțiune căutare: ajută 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Îl putem cunoaște pe Dumnezeu observând grija Sa față de noi, citind din Biblie și urmând 

învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos. 

 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă. Alegerea greșită a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. La sfârșit 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=p39c7ysxc21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/display?v=p39c7ysxc21 

 

Webografie/Sitografie: 

 

1  Antet: https://images.capital.ro/wp-content/uploads/2020/08/indictionul.jpgg , accesat la 

13.10.2020, ora 20:50. 
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