
CLASA a II-a        1. Unitatea de învăţare: Despre credinţa creştină 
                                 Numărul de ore alocat: 2                                                                                                Perioada: ……………………………. 
  
     

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 
organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Sfat bun! 1.1 

4.1 
4.2 

 Exerciţii de identificare a faptelor bune 
necesare pentru mântuire. 
 Vizite la biserici. 
 Enumerarea câtorva reguli de comportare în 
biserică. 
 Memorarea şi rostirea conştientă a 
poeziei Sfat Bun! 
 Observarea de imagini cu scene care 
reprezintă persoane care se roagă, şi care 
se împărtăşesc. 
 Exerciţii de stabilire a sensului unor 
termeni religioşi învăţaţi, pe baza 
contextului în care sunt folosiţi. 
 Exerciţii de construire a unor texte orale 
scurte pe baza unor imagini religioase. 
 Exerciţii de autoevaluare a comporta-
mentului prin raportare la exemplele învăţate. 
 Exerciţii de dialog şi de interpretare a 
unor întâmplări cu conţinut moralizator. 
 Participarea la slujbele Bisericii. 
 

 conversaţia, explicaţia, lectura expresivă; 
 texte–suport (selectate de profesor, 
materiale didactice auxiliare); 
 planşă / ilustraţii cu modalităţi de 
manifestare a iubirii oamenilor faţă de 
Dumnezeu 
 fişă de lucru 
 activitate frontală 
 1 oră. 

 observare sistematică 
 temă de lucru în clasă  

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumnezeu iubeşte 
lumea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Exerciţii de dialog pe tema iubirii şi 
purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de 
lume; 
 Recunoaşterea manifestării proniei divine 
în viaţa proprie sau a altor persoane; 
 Prezentarea modalităţilor de manifestare 
a iubirii şi a proniei divin ; 
 Exerciţii de formularea învăţăturilor des-
prinse din povestiri morale despre pronia 
divină; 
 Exerciţii de identificare a modalităţilor de 
manifestare a iubirii oamenilor faţă de Dum-
nezeu; 
  Exerciţii de memorare a unor poezii des-
pre pronia divină ( de exemplu Tatăl ceresc 
al tuturor). 
 

 lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, 
studiu de caz; 
 texte–suport ( selectate din Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare ;  
 povestiri morale relevante, coli de hârtie, 
lipici, carioci, decupaje cu imagini deose-
bite din natură; 
 activitate frontală, activitate individuală şi 
pe grupe pentru realizarea unui poster: 
Frumuseţile naturii; 
 1 oră. 

 probă orală 
 temă de lucru în clasă 
(posterul ) 

 

 

 



 
CLASA a II-a        2. Unitatea de învăţare: Să-L cinstim pe Dumnezeu 
                                 Numărul de ore alocat: 4+1                                                                                                 Perioada: ……………………………. 
  
     

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

OB. 
RE
F. 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
RESURSE 

(metode, mijloace de învăţământ, forme de 
organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Casa lui Dumnezeu – 

Biserica 
1.2; 
2.1; 
2.2 

 Organizarea unor vizite la biserici şi  
mănăstiri; 
 Enumerarea regulilor de comportament 
în biserică; 
 Descrierea formei, a părţilor 
componente ale bisericii; 
 Exerciţii de observare a interiorului 
bisericii şi a obiectelor din aceasta; 
 Exerciţii de exemplificare a comporta-
mentelor dezirabile, în biserică; 
 Exerciţii de construire a unor texte orale 
scurte pe baza unor imagini religioase; 
 Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri 
logice prin aranjarea unor cuvinte în 
logica sugerată de un şir de cuvinte date; 
 Exerciţii de exprimare orală a impresiilor, 
stărilor interioare trăite la intrarea într-o 
biserică; 
 Reprezentarea într-o compoziţie 
plastică a unei biserici; 
 Vizitarea virtuală a unei biserici. 
 

 conversatia, descrierea, explicaţia, obser-
varea dirijată, lectura; 
 planşă cu biserici ilustrate; soft 
educaţional; site-uri web,  CD-uri cu 
biserici;  
 activitate frontală, activitate individuală; 
 2 ore. 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 compoziţie plastică 

 

2. Rugăciunea micului creştin 1.3; 
3.3; 
4.2 

 Enumerarea modalităţilor de cinstire a 
lui Dumnezeu. 
 Exerciţii de identificare a faptelor bune 
necesare pentru mântuire. 
 Dialog despre importanţa rugăciunii în 
viaţa noastră. 
 Formarea deprinderilor de rostire zilnică 
a rugăciunilor. 
 Exerciţii de dialog pe tema modului în 
ca-re trebuie să se rostească o 
rugăciune; 
 Exerciţii de „citire” a unor imagini cu tema 
: Rugăciunea in viaţa noastră; 
 Rostirea rugăciunii în comun la şcoală, 
acasă; 
 Exerciţii de memorare corectă şi 

 lectura expresivă, explicaţia, conversaţia, 
exerciţiul, observarea dirijată, cântarea reli-
gioasă; 
 texte-suport (selectate de profesor din 
manual, materiale didactice auxiliare, cărţi 
de rugăciune, povestiri morale etc.);  
  cărţi de rugăciune, Ceaslov, Acatistier, Psaltire; 
  icoana Mântuitorul rugându-Se în grădina 
Ghetsimani, icoana Bunavestire, icoana 
Sfântul Serafim de Sarov în rugăciune; 
 plansa Rugăciunea în viaţa noastră; 
 activitate frontală şi activitatea 
individuală; 
 1 oră.  

 observarea sistematică 
 probă orală 
 temă pentru acasă: „Scrie 
rugăciunea care îţi place să 
o rosteşti mai mult” 

 

 



conştientă a mai multor tipuri de 
rugăciune potrivite vârstei. 
 Iniţierea unor rugăciuni pentru semenii 
a-flaţi in suferinţă; 
 Exerciţii de intonare a unei rugăciuni 
cântate ( exemplu Doamne al puterilor, fii 
cu noi ); 
 Discuţii pe tema tipurilor de rugăciune; 
 Observarea de imagini cu scene care 
reprezintă persoane care se roagă. 
 

3.  Lecţie de consolidare 1.2 
1.3 
2.1 
2.1 
3.3 
4.2 

 Exerciţii de identificare a modalităţilor 
de cinstire a lui Dumnezeu. 
 Exerciţii de identificare a faptelor bune 
necesare pentru mântuire. 
 Exerciţii de completare a unor enunţuri 
lacunare pe teme religioase. 
 Exerciţii de identificare a obiectelor din 
biserică. 
 Exerciţii de recunoaştere a tipurilor de 
rugăciune. 
 Participarea la slujbele Bisericii.  
 

 conversaţia; explicaţia, exerciţiul, 
problematizarea; 
 planşă sau ilustraţii cu modalităţi de 
cinstire a lui Dumnezeu; 
 fişă de lucru (test de evaluare); 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 
 

 probă orală 
 probă scrisă 
 

 

4. Lecturi morale, cântări 
religioase, audiţii muzicale* 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CLASA a II-a         3. Unitatea de învăţare: Sfinţii – prietenii copiilor 
                                 Număr de ore alocat:  3+1                                                                                  Perioada: ………………………………………. 
 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 
EVALUARE 

- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Maica Domnului –

ocrotitoarea copiilor 
3.1; 
4.2; 
4.3 

 Exerciţii de recunoaştere în icoane a 
Maicii Domnului; 
  Enumerarea calităţilor (virtuţilor) Maicii Domnului; 
 Conversaţie în grup pe tema ocrotirii co-
piilor de către mame şi de către Maica 
Domnului; 
 Enumerarea modalităţilor de preacinstire a 
Maicii Domnului pentru grija ce ne-o 
poartă; 
 Exerciţii de intonare şi memorizare a cân-
tării Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. 
 

 conversaţia, explicaţia, problematizarea; 
 texte-suport ( povestiri, poezii etc. ); 
 icoana Maicii Domnului în diferite ipostaze; 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 probă practică 
 tema pentru acasă 
 

 

2. Sfânta muceniţă 
Filofteia – model de 

milostenie* 
 
* Lecţia este cuprinsă în unitatea 
de învăţare Sfinţii, prietenii 
copiilor, dar se face în perioada 
menţionată (apropiată de   
sărbătoarea Sfintei Filofteia). 

2.1; 
2.2; 
4.1; 
4.3; 
5.1; 
5.2 

 
 
 
 
 
 

 Exerciţii de descriere a Sfintei Filofteia 
folosindu-se de icoană; 
 Exerciţii de identificare a faptelor de 
milostenie, din viaţa sfintei; 
 Exerciţii de dialog pe tema 
comportamentului familiei Sfintei Filofteia şi 
a relaţiei normale între părinţi şi copii; 
 Recunoaşterea după imagini a situaţiilor 
de săvârşire / nesăvârşire a unor fapte de 
milostenie; 
 Exerciţii de formulare a unor învăţături mo-
rale folositoare vieţii personale şi de grup; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen- 
tului prin raportare la modelul oferit de Sf. 
Filofteia; 
 Vizitarea Mănăstirii Curtea de Argeş, unde 
se află moaştele Sfintei. 

 povestirea, conversaţia, explicaţia, studiul 
de caz, exerciţiul, observarea dirijată, 
meditaţia religioasă;   
 texte-suport (selectate din Viaţa Sfintei 
Filofteia, materiale didactice auxiliare, 
povestiri morale, proverbe despre 
milostenie);                                                      
 icoana Sfânta Filofteia; 
 planşă cu ilustraţii ce reprezintă fapte de 
milostenie săvârşite la azile de bătrâni, 
orfelinate; imagini cu Mănăstirea Curtea de 
Argeş şi moaştele Sfintei; harta României; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 temă de lucru în clasă 
 autoevaluarea 
 portofoliul 

 

 



3.  Sfântul Nicolae – 
prietenul copiilor 

 
 

2.1; 
2.2; 
4.1; 
4.3; 
5.1; 
5.2 

 
 

 Observarea şi descrierea unor imagini din 
viaţa Sfântului Nicolae; 
 Prezentarea aspectelor semnificative din 
viaţa  Sfântului Nicolae, evidenţiindu-se  
faptele de milostenie şi minunile săvârşite 
de acesta; 
 Enumerarea însuşirilor morale ale 
Sfântului Nicolae, care trebuie dobândite şi 
de cei ce-l iubesc; 
 Memorarea unei poezii despre Sfântul Nicolae; 
 Prezentarea unor situaţii din viaţă în care 
au făcut sau au văzut făcându-se fapte de 
milostenie; 
 Audierea colindului de Sfântul Nicolae; 
 Exerciţii de autoevaluare. 
 

 povestirea, descrierea, explicaţia, proble-
matizarea; 
 texte-suport (selectate din Viaţa Sfântului 
Nicolae, Proloage, materiale didactice 
auxiliare, poezii, cântări etc.); 
 icoana Sfântul Nicolae, ilustraţii cu fapte 
de milostenie ale Sfântului Nicolae; 
 activitate frontală şi activitate individuală; 
 1 oră. 
 
 
 
 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 autoevaluarea 
 
 
 
 

 

4. Lecţie de consolidare 3.1; 
4.2; 
4.3 

 Exerciţii de identificare în viaţa sfinţilor a 
virtuţilor şi a faptelor plăcute lui Dumnezeu 
prin care au dobândit sfinţenia; 
 Exerciţii de identificare a virtuţilor pe care 
le-ar dori să le dobândească; 
  Discutarea în grup, în scopul prezentării 
unor modalităţi de săvârşire a faptelor de 
milostenie (în şcoală, în Biserică, în socie-
tate); 
 Enumerarea modalităţilor de cinstire a 
sfinţilor; 
 

 conversaţia, exerciţiul, explicaţia; 
 test de evaluare; 
 icoane; imagini cu  biserici, sfinte moaş-
te, pelerinaje, acatiste, coală de carton, li-
pici, marker; 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
 1 oră. 

 observaţia sistematică 
 probă scrisă 
 probă orală 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
CLASA a II-a          Unitatea de învăţare: Marile Sărbători creştine (Naşterea Domnului) 
                               Număr de ore alocat: 2                                                                                            Perioada: ………………………………………. 
 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 
EVALUARE 

- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Naşterea Domnului – 

 prilej de bucurie pentru 
toţi creştinii 

2.2; 
3.2; 
3.3 

 Prezentarea scopului Întrupării Fiului lui 
Dumnezeu; 
 Exerciţii de povestire a unor fapte petrecu-
te la Naşterea Domnului; 
 Exerciţii de identificare a timpului, locului 
şi spaţiului unde S-a născut Fiul lui Dum-
nezeu ca Om adevărat; 
 Exerciţii de înşiruire logică a evenimente- 
lor petrecute la Naşterea Domnului; 
 Prezentarea tradiţiilor de Crăciun. 
 

 povestirea, conversaţia, dramatizarea, 
exerciţiul, demonstratia; 
 texte-suport (selectate din  Sfânta Scrip-
tură, materiale didactice auxiliare, literatură, etc.); 
  planşă cu ilustraţii  reprezentative, icoa-
na Naşterea Domnului, repertoriu de co-
linde, casete audio, rebus; 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
 2 ore. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 temă de lucru în clasă 
 probă practică 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASA a II-a         4. Unitatea de învăţare: Modele de comportament  
                                    Numărul de ore alocat: 2+1                                                                                                Perioada: ………………………… 
   
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 
EVALUARE 

- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Avraam –  

Model de credinţă în 
Dumnezeu 

2.1; 
2.2; 
3.1; 
4.3; 
4.4 

 Povestirea selectivă a unor aspecte sem-
nificative din viaţa lui Avraam; 
 Exerciţii de identificare a calităţilor 
(virtuţilor) lui Avraam; 
 Dialog pe tema comportamentului 
persoanei biblice – Avraam; 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale folositoare vieţii personale şi de 
grup; 
 Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri, folo-
sind termenii noi (jertfă, idoli, Pământul 
Făgăduinţei);  
 Exerciţii de introspecţie; 
 Recunoaşterea după imagini a situaţiilor 
de respectare/încălcare a regulilor de 
comportament religios – moral. 
 

 povestirea, conversaţia, observarea 
dirijată, problematizarea, meditaţia religioa-
să; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-
tură, diverse materiale didactice auxiliare, 
etc.); 
 planşa Avraam; ilustraţii cu aspecte din 
viata lui Avraam, din Biblia pentru copii 
volumul  A4; 
 icoana Sfânta Treime;   
 activitate frontală, activitate individuală; 
 2 ore. 

 observarea sistematică  
 proba orală  
 tema pentru acasă  
 autoevaluarea 

 

2. Iosif şi fraţii săi – 
urmările invidie 

 
 
 
 

2.1; 
2.2; 
3.1; 
4.1; 
4.3; 
4.4; 
5.1 

 Exerciţii de povestire corectă , selectivă, 
a unor aspecte din viaţa lui Iosif ; 
 Exerciţii de identificare a calităţilor (virtuţilor) 
lui  Iosif; 
 Realizarea unor clasificări corecte a 
faptelor după principiile: bine-rău;  
 Exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale 
sau imaginare de bunătate şi invidie 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului prin raportare la exemplele învăţate; 
 Exerciţii de dialog şi interpretare a unor 
întâmplări cu conţinut moralizator. 
 

 povestirea, explicaţia, conversaţia, proble-
matizarea; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură , 
diverse materiale didactice auxiliare, lite-
ratură, presă, etc.); 
 planşa Iosif şi fraţii săi; ilustraţii cu 
aspecte din viaţa lui Iosif (exemplu Biblia  
pentru voi copii – volumul A.5 ), rebus; 
 activitate frontală, activitate individuală 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 tema de lucru în clasă 

 

 



3. Lecţie de consolidare 2.1; 
2.2; 
3.1; 
4.1; 
4.3; 
4.4; 
5.1 

 Exerciţii de ordonare logică, succesivă a 
celor trei personalităţi biblice; 
  Exprimarea atitudinii faţă de anumite 
întâmplări, fapte, persoane; 
  Exerciţii de discernere între fapte bune şi 
fapte rele; 
  Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului  prin raportare la comportamentul per-
sonalităţilor biblice studiate. 
 

 studiu de caz, conversaţia, dezbaterea; 
 texte-suport ( povestiri morale din litera-
tură, articole din presă etc. ); 
 seturi de imagini sugestive, fişă de lucru; 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
 1 oră. 

 observarea sistematică  
 temă de lucru în clasă 
 autoevaluarea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CLASA a II-a         5. Unitatea de învăţare: Minunile Mântuitorului           
                                 Număr de ore alocat: 4+1                                                                                               Perioada: ……………………………… 
 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 
EVALUARE 

- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Pescuirea minunată 

 
 

2.1; 
2.2; 
3.2 

 Povestirea minunii „Pescuirea minunată” 
săvârşită de Domnul nostru Iisus Hristos 
(timp, loc, persoane implicate etc. ) 
 Exerciţii de identificare a atributelor divine 
dovedite de Mântuitorul Iisus Hristos în 
săvârşirea minunii  „Pescuirea minunată” . 
 Exerciţii de diferenţiere între fapte obişnu-
ite şi minuni; 
 Exerciţii de sesizare a manifestării relaţiei 
dintre Dumnezeu şi  om ca o relaţie Pă-   
rinte-fiu; 
 Definirea şi clasificarea minunilor. 
 Observarea unor planşe cu icoane / 
imagini referitoare la Pescuirea minunată. 
 Exerciţii de identificare a termenilor 
religioşi în textele studiate. 
 Exerciţii de stabilire a sensului unor 
termeni religioşi învăţaţi, pe baza 
contextului în care sunt folosiţi. 
 Exerciţii de construire a unor enunţuri 
simple cu termenii nou învăţaţi. 
 Exerciţii de construire a unor texte orale 
scurte pe baza unor imagini religioase. 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale folositoare progresului vieţii 
spirituale; 
 Prezentarea unor evenimente din viaţa 
personală prin care au simţit prezente ace-
leaşi atribute divine cu cele indicate în 
minune; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului prin raportare la comportamentul per-
soanelor implicate în săvârşirea minunilor. 

 povestirea, lectura expresivă, explicaţia, 
studiu de caz, meditaţia religioasă;  
 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, materiale didactice auxiliare, etc. );  
 planşa Minunile Mântuiorului nostru Iisus 
Hristos, harta Palestina Noului Testament;  
 icoana Pescuirea minunată; 
 activitate frontală şi activitate individuală  
 1 oră. 
 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 temă pentru acasă   
 temă de lucru în clasă  
 autoevaluarea 
 

 

2. Înmulţirea pâinilor şi a 
peştilor 

 

2.1; 
2.2; 
3.2; 
5.1; 
5.2 

 Lecturarea textului biblic în care este 
descrisă minunea Înmulţirea pâinilor şi a 
peştilor a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
 Observarea unor planşe cu icoane / 

 povestirea, lectura explicativă, explicaţia, 
observarea dirijată, conversaţia, 
problematizarea; 
 texte-suport (selectate din Sfânta 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 temă pentru acasă   
 temă de lucru în clasă  

 

 



imagini referitoare la Înmulţirea pâinilor şi a 
peştilor. 
 Exerciţii de povestire a minunii făcute de 
Domnul nostru Iisus Hristos (timp, loc, 
persoane  implicate etc.) 
 Comentarea textului scripturistic. 
 Exerciţii de identificare a atributelor divine 
ale lui Iisus, manifestate cu prilejul 
săvârşirii acestei minuni. 
 Formularea învăţăturilor morale 
folositoare progresului vieţii spirituale care 
se desprind din această minune. 
 Exerciţii de autoevaluare a 
comportamentului prin raportarea la 
persoanele implicate în săvârşirea 
minunilor.  
 

Scriptură, materiale didactice auxiliare, etc. ); 
 planşa Minunile Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos; Înmulţirea pâinilor şi a peştilor. 
 fişă de lucru; 
 harta Palestina Noului Testament; 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
 1 oră. 
 

 autoevaluarea 
 

3. Învierea fiului văduvei 
din Nain 

2.1; 
2.2; 
3.2; 
5.1; 
5.2 

 Lecturarea textului biblic în care este 
descrisă minunea Învierea fiului văduvei 
din Nain a Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. 
 Observarea unor planşe cu icoane / 
imagini referitoare la Învierea fiului văduvei 
din Nain. 
  Exerciţii de povestire a minunii făcute de 
Domnul nostru Iisus Hristos (timp, loc, 
persoane  implicate etc.) 
 Comentarea textului scripturistic. 
 Exerciţii de identificare a atributelor divine 
ale lui Iisus, manifestate cu prilejul 
săvârşirii acestei minuni. 
 Formularea învăţăturilor morale 
folositoare progresului vieţii spirituale care 
se desprind din această minune. 
 Exerciţii de autoevaluare a 
comportamentului prin raportarea la 
persoanele implicate în săvârşirea 
minunilor.  
 

 povestirea, lectura explicativă, explicaţia, 
observarea dirijată, conversaţia, 
problematizarea; 
 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, materiale didactice auxiliare, etc. ); 
 planşa Minunile Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos; Învierea fiului văduvei din Nain. 
 fişă de lucru; 
 harta Palestina Noului Testament; 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
 1 oră. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 observarea sistematică  
 probă orală  
 temă pentru acasă   
 temă de lucru în clasă  
 autoevaluarea 
 

 

4. Învierea fiului văduvei 
din Nain – lucrare 

practică: „Dacă poţi, 
şterge lacrima…” 

5.1; 
5.2 

 Realizarea unui şerveţel. 
 Identificarea unor situaţii problemă, cu 
ajutorul imaginilor. 
 Enumerarea unor modalităţi de rezolvare 
a situaţiilor problemă identificate. 
 Exerciţii de alcătuire a unor texte scurte 
pe baza imaginilor. 
 
 

 conversaţia, explicaţia; 
 planşe cu copii aflaţi într-o situaţie 
problemă 
 activitate frontală, individuală şi pe grupe 
pentru realizarea unui şerveţel; creioane 
colorate; foarfecă; decupaje; 
 1 oră. 

 probă practică  

 



5. Lecţie de consolidare 2.1; 
2.2; 
3.2; 
5.1; 
5.2 

 Exerciţii de dialog pe tema învăţăturilor 
morale transmise de Mântuitorul Iisus 
Hristos prin fapte  (minuni ); 
 Prezentarea modalităţilor de manifestare 
a iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni prin 
minunile studiate; 
 Exerciţii de construire a unui text cu titlul : 
Hristos – Învăţătorul lumii, pe baza unui 
plan de idei; 
 Exerciţii de completare a unor enunţuri la-
cunare, rebusuri; 
 Exerciţii de argumentare/contraargumen-
tare în soluţionarea unor situaţii problemă 
apărute într-un grup; 
 Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
tului prin raportare la învăţăturile date de 
Domnul nostru Iisus Hristos. 
 

 conversaţia, studiu de caz, meditaţia, reli-
gioasă, exerciţiul; 
 test de evaluare;  
 activitate frontală, activitate individuală;  
 1 oră. 

 probă orală 
 probă scrisă  
 autoevaluarea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
CLASA a II-a          Unitatea de învăţare: Marile Sărbători creştine (Învierea Domnului) 
                                  Număr de ore alocat: 3                                                                                                       Perioada: ………………………………………. 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 
EVALUARE 

- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Lecturi morale, 

 auditii muzicale 
     

2. Patimile Domnului 2.1; 
2.2; 
3.2; 
3.3 

 Exerciţii de identificare a întâmplărilor 
petrecute în Săptămâna Patimilor într-o 
succesiune logică; 
   Descrierea Patimilor Mântuitorului; 
  Exerciţii de formulare a unor învăţături 
morale desprinse din comportamentul 
Domnului nostru Iisus Hristos, pentru viaţa 
personală şi cea de grup; 
 Audierea unor fragmente din Prohodul 
Domnului; 
  Exerciţii de introspecţie; 
 Participarea la Deniile din Săptămâna 
Patimilor şi la sărbătoarea Învierii 
Domnului. 
 

 povestirea, explicaţia, lectura biblică, obser-
varea dirijată, conversaţia, meditaţia; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-
tură,  materiale didactice auxiliare, poezii 
religioase, etc.); 
 planşa Drumul Crucii, icoane, casete au-
dio; 
 activitate frontală, activitate individuală;  
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 autoevaluarea 

 

3. Sărbătoarea  Învierii 
Domnului 

2.1; 
2.2; 
3.2; 
3.3 

 Exerciţii de ,,citire” corectă a icoanei 
Învierea Domnului; 
 Povestirea evenimentelor de la Învierea Dom-
nului; 
  Exerciţii de povestire a unor legende des-
pre tradiţia ouălor roşii; 
 
 

 povestirea, explicaţia, conversaţia, lectu-
ra, exerciţiul, cântarea religioasă; 
 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
materiale didactice auxiliare, literatură,  
legende etc.); 
 icoană  Învierea Domnului, fişă de lucru; 
 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 probă scrisă 
 compoziţie plastică 

 

 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Explicarea şi reprezentarea elementelor 
tradiţionale de Paşti; 
 Descrierea sărbătorii Paştelui în familie; 
 Recitarea unor poezii despre Învierea 
Domnului; 
  Audierea unor cântări religioase pascale. 
 

 creioane colorate, coli de hârtie;  
 casete audio; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
CLASA a II-a          Unitatea de învăţare: Activităţi extracurriculare: ŞCOALA ALTFEL 
                                  Număr de ore alocat: 1                                                                                                       Perioada: ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASA a II-a         6. Unitatea de învăţare: Familia  
                                 Numărul de ore alocat: 6+1                                                                                                         Perioada: …………………….. 
 
NR. 

CRT. 
CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

OB. 
REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 
EVALUARE 

- INSTRUMENTE - OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 
1. Familia – dar al lui 

Dumnezeu 
4.1; 
4.2; 
4.4 

 Exerciţii de descriere a propriei familii; 
 Realizarea unui colaj ( din fotografii ) cu titlul: 
Familia mea; 
 Prezentarea unor reguli de comportament 
însuşite în familie; 
 Exerciţii  de dialog, pe baza unor situaţii 
reale sau imaginare; 
 Argumentarea necesităţii de a exista dra-
goste şi înţelegere în familie;  
 Exerciţii de recunoaştere în compor-
tamentul familiei, a situaţiilor de împlinire / 
neîmplinire a rolurilor fiecăruia şi urmările 
acestora. 

 conversaţia, explicaţia, lectura expresivă, 
studiu de caz dezbaterea; 
 texte-suport (selectate de profesor din 
materiale auxiliare, create de profesor, 
informaţii din mass-media etc. ); 
 coli de hârtie, lipici, marker, fotografii cu 
membrii familiei (părinţi, fraţi, bunici, unchi, 
verişori ); 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 2 ore. 

 observarea sistematică 
 probă practică 
 

 

2. Iubirea  părinţilor faţă de 
copii 

4.1; 
4.2; 
4.4 

 Exercţii de dialog pe tema drepturilor şi a 
îndatoririlor părintilor faţă de copii; 
 Exerciţii de analizare a unor situaţii reale 
de îndeplinire / neîndeplinire a îndatoririlor 
părinţilor faţă de copii; 
 Exerciţii de identificare a modalităţilor prin 
care părinţii îşi manifestă iubirea faţă de 
copii; 
  Joc de rol pe tema: Relaţia părinţi – 
copii. 
 

 conversaţia, studiul de caz, dezbaterea, 
lectura expresivă; 
 texte-suport (selectate din materiale didac-
tice auxiliare, povestiri morale, informaţii din 
mass-media ); 
 planşă cu ilustraţii: Datoriile părinţilor faţă 
de copii; 
 activitate frontală, activitate individuală 
 1 oră 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 

 

3. Iubirea copiilor faţă de 
părinţi 

4.1; 
4.2; 
4.4 

 Exerciţii de dialog pe tema relaţiei copii-
părinţi; 
 Exerciţii de identificare a modalităţilor de 
manifestare a iubirii faţă de părinţi; 
 Exerciţii de recunoaştere în imagini a 
situaţiilor de încălcare / respectare a dato-
riilor copiilor faţă de părinţi; 
 Exerciţii de interpretare a unor maxime 
despre copii şi părinţi. 
 
 

 conversaţia, studiul de caz, dezbaterea, lec-
tura explicativă; 
 texte–suport (selectate din materiale didac-
tice auxiliare, povestiri morale, informaţii; 
din mass-media); 
 planşa: Datoriile copiilor faţă de părinţi; 
 activitate frontală, activitate individuală; 
 1 oră. 

 observarea sistematică 
 probă orală 
 autoevaluarea 

 

4. Să ne ajutăm unii 
pe alţii 

4.1; 
4.2; 
4.4 
5.1; 
5.2 

 Exerciţii de identificare a faptelor de 
milostenie trupească şi sufletească. 
 Exerciţii de dezbatere a unor întâmplări cu 
conţinut moralizator. 

 explicaţia, conversaţia, exerciţiul, 
problematizarea, lectura explicativă; 
 texte–suport (selectate din Biblie, manual, 
diverse materiale didactice auxiliare, 

  

 



 

 Exerciţii de alcătuire a unor texte orale, 
scurte pe baza unor imagini, pe tema Să ne 
ajutăm unii pe alţii. 
 

cugetări ale Sfinţilor Părinţi, povestiri 
morale); 
 activitate frontală şi individuală; 
 2 ore.  
 

5. Lecţie de consolidare 4.1; 
4.2; 
4.4 
5.1; 
5.2 

 Joc de rol  pe tema relaţiei părinţi – copii. 
 Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice 
prin aranjarea unor cuvinte în logica 
sugerată de un şir de cuvinte date. 
 Exerciţii de completare a unor enunţuri 
lacunare şi rebusuri. 
 Exerciţii de alcătuire a unor texte orale, 
scurte pe baza unor imagini, pe tema 
Familia – dar al lui Dumnezeu. 
 

 explicaţia, conversaţia, exerciţiul, 
problematizarea, lectura explicativă, jocul 
de rol; 
 test de evaluare; 
 activitate frontală şi individuală; 
 1 oră. 
 
 

 probă orală 
 test de evaluare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	CLASA a II-a        1. Unitatea de învăţare: Despre credinţa creştină
	                                 Numărul de ore alocat: 2                                                                                                Perioada: …………………………….
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1.
	Sfat bun!
	1.1
	4.1
	4.2
	 Exerciţii de identificare a faptelor bune necesare pentru mântuire.
	 Vizite la biserici.
	 Enumerarea câtorva reguli de comportare în biserică.
	 Memorarea şi rostirea conştientă a poeziei Sfat Bun!
	 Observarea de imagini cu scene care reprezintă persoane care se roagă, şi care se împărtăşesc.
	 Exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi, pe baza contextului în care sunt folosiţi.
	 Exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase.
	 Exerciţii de autoevaluare a comporta-mentului prin raportare la exemplele învăţate.
	 Exerciţii de dialog şi de interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator.
	 Participarea la slujbele Bisericii.
	 conversaţia, explicaţia, lectura expresivă;
	 texte–suport (selectate de profesor, materiale didactice auxiliare);
	 planşă / ilustraţii cu modalităţi de manifestare a iubirii oamenilor faţă de Dumnezeu
	 fişă de lucru
	 activitate frontală
	( 1 oră.
	 observare sistematică
	 temă de lucru în clasă 
	2.
	Dumnezeu iubeşte lumea 
	1.1
	( Exerciţii de dialog pe tema iubirii şi purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume;
	( Recunoaşterea manifestării proniei divine în viaţa proprie sau a altor persoane;
	( Prezentarea modalităţilor de manifestare a iubirii şi a proniei divin ;
	( Exerciţii de formularea învăţăturilor des-prinse din povestiri morale despre pronia divină;
	( Exerciţii de identificare a modalităţilor de manifestare a iubirii oamenilor faţă de Dum-nezeu;
	 ( Exerciţii de memorare a unor poezii des-pre pronia divină ( de exemplu Tatăl ceresc al tuturor).
	( lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, studiu de caz;
	( texte–suport ( selectate din Sfânta Scrip-tură, materiale didactice auxiliare ; 
	( povestiri morale relevante, coli de hârtie, lipici, carioci, decupaje cu imagini deose-bite din natură;
	( activitate frontală, activitate individuală şi pe grupe pentru realizarea unui poster: Frumuseţile naturii;
	( 1 oră.
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă (posterul )
	CLASA a II-a        2. Unitatea de învăţare: Să-L cinstim pe Dumnezeu
	                                 Numărul de ore alocat: 4+1                                                                                                 Perioada: …………………………….
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1.
	Casa lui Dumnezeu –
	Biserica
	1.2; 2.1; 2.2
	( Organizarea unor vizite la biserici şi    mănăstiri;
	( Enumerarea regulilor de comportament în biserică;
	( Descrierea formei, a părţilor componente ale bisericii;
	 Exerciţii de observare a interiorului bisericii şi a obiectelor din aceasta;
	 Exerciţii de exemplificare a comporta-mentelor dezirabile, în biserică;
	 Exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase;
	 Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un şir de cuvinte date;
	( Exerciţii de exprimare orală a impresiilor, stărilor interioare trăite la intrarea într-o biserică;
	( Reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei biserici;
	( Vizitarea virtuală a unei biserici.
	( conversatia, descrierea, explicaţia, obser-varea dirijată, lectura;
	( planşă cu biserici ilustrate; soft educaţional; site-uri web,  CD-uri cu biserici; 
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 2 ore.
	( observarea sistematică 
	( probă orală 
	( compoziţie plastică
	2.
	Rugăciunea micului creştin
	1.3; 3.3; 4.2
	 Enumerarea modalităţilor de cinstire a lui Dumnezeu.
	 Exerciţii de identificare a faptelor bune necesare pentru mântuire.
	 Dialog despre importanţa rugăciunii în viaţa noastră.
	 Formarea deprinderilor de rostire zilnică a rugăciunilor.
	 Exerciţii de dialog pe tema modului în ca-re trebuie să se rostească o rugăciune;
	 Exerciţii de „citire” a unor imagini cu tema : Rugăciunea in viaţa noastră;
	 Rostirea rugăciunii în comun la şcoală, acasă;
	 Exerciţii de memorare corectă şi conştientă a mai multor tipuri de rugăciune potrivite vârstei.
	 Iniţierea unor rugăciuni pentru semenii a-flaţi in suferinţă;
	 Exerciţii de intonare a unei rugăciuni cântate ( exemplu Doamne al puterilor, fii cu noi );
	 Discuţii pe tema tipurilor de rugăciune;
	 Observarea de imagini cu scene care
	reprezintă persoane care se roagă.
	( lectura expresivă, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, observarea dirijată, cântarea reli-gioasă;
	( texte-suport (selectate de profesor din manual, materiale didactice auxiliare, cărţi de rugăciune, povestiri morale etc.); 
	(  cărţi de rugăciune, Ceaslov, Acatistier, Psaltire;
	(  icoana Mântuitorul rugându-Se în grădina Ghetsimani, icoana Bunavestire, icoana Sfântul Serafim de Sarov în rugăciune;
	( plansa Rugăciunea în viaţa noastră;
	( activitate frontală şi activitatea individuală;
	( 1 oră. 
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( temă pentru acasă: „Scrie rugăciunea care îţi place să o rosteşti mai mult”
	3. 
	Lecţie de consolidare
	1.2
	1.3
	2.1
	2.1
	3.3
	4.2
	 Exerciţii de identificare a modalităţilor de cinstire a lui Dumnezeu.
	 Exerciţii de identificare a faptelor bune necesare pentru mântuire.
	 Exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare pe teme religioase.
	 Exerciţii de identificare a obiectelor din biserică.
	 Exerciţii de recunoaştere a tipurilor de rugăciune.
	 Participarea la slujbele Bisericii. 
	 conversaţia; explicaţia, exerciţiul, problematizarea;
	 planşă sau ilustraţii cu modalităţi de cinstire a lui Dumnezeu;
	 fişă de lucru (test de evaluare);
	 activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	( probă orală
	( probă scrisă
	4.
	Lecturi morale, cântări religioase, audiţii muzicale*
	CLASA a II-a         3. Unitatea de învăţare: Sfinţii – prietenii copiilor
	                                 Număr de ore alocat:  3+1                                                                                  Perioada: ……………………………………….
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1.
	Maica Domnului –ocrotitoarea copiilor
	3.1; 4.2; 4.3
	( Exerciţii de recunoaştere în icoane a Maicii Domnului;
	(  Enumerarea calităţilor (virtuţilor) Maicii Domnului;
	( Conversaţie în grup pe tema ocrotirii co-piilor de către mame şi de către Maica Domnului;
	( Enumerarea modalităţilor de preacinstire a Maicii Domnului pentru grija ce ne-o poartă;
	( Exerciţii de intonare şi memorizare a cân-tării Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.
	( conversaţia, explicaţia, problematizarea;
	( texte-suport ( povestiri, poezii etc. );
	( icoana Maicii Domnului în diferite ipostaze;
	( activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( probă practică
	( tema pentru acasă
	2.
	Sfânta muceniţă Filofteia – model de milostenie*
	* Lecţia este cuprinsă în unitatea de învăţare Sfinţii, prietenii copiilor, dar se face în perioada menţionată (apropiată de      sărbătoarea Sfintei Filofteia).
	2.1;
	2.2;
	4.1;
	4.3;
	5.1;
	5.2
	( Exerciţii de descriere a Sfintei Filofteia folosindu-se de icoană;
	( Exerciţii de identificare a faptelor de milostenie, din viaţa sfintei;
	( Exerciţii de dialog pe tema comportamentului familiei Sfintei Filofteia şi a relaţiei normale între părinţi şi copii;
	( Recunoaşterea după imagini a situaţiilor de săvârşire / nesăvârşire a unor fapte de milostenie;
	( Exerciţii de formulare a unor învăţături mo-rale folositoare vieţii personale şi de grup;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-
	tului prin raportare la modelul oferit de Sf. Filofteia;
	( Vizitarea Mănăstirii Curtea de Argeş, unde se află moaştele Sfintei.
	( povestirea, conversaţia, explicaţia, studiul de caz, exerciţiul, observarea dirijată, meditaţia religioasă;                                     ( texte-suport (selectate din Viaţa Sfintei Filofteia, materiale didactice auxiliare, povestiri morale, proverbe despre milostenie);                                                       ( icoana Sfânta Filofteia;
	( planşă cu ilustraţii ce reprezintă fapte de milostenie săvârşite la azile de bătrâni, orfelinate; imagini cu Mănăstirea Curtea de Argeş şi moaştele Sfintei; harta României;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( temă de lucru în clasă
	( autoevaluarea
	( portofoliul
	3. 
	Sfântul Nicolae – prietenul copiilor
	2.1; 2.2; 4.1; 4.3; 5.1; 5.2
	( Observarea şi descrierea unor imagini din viaţa Sfântului Nicolae;
	( Prezentarea aspectelor semnificative din viaţa  Sfântului Nicolae, evidenţiindu-se  faptele de milostenie şi minunile săvârşite de acesta;
	( Enumerarea însuşirilor morale ale Sfântului Nicolae, care trebuie dobândite şi de cei ce-l iubesc;
	( Memorarea unei poezii despre Sfântul Nicolae;
	( Prezentarea unor situaţii din viaţă în care au făcut sau au văzut făcându-se fapte de milostenie;
	( Audierea colindului de Sfântul Nicolae;
	( Exerciţii de autoevaluare.
	( povestirea, descrierea, explicaţia, proble-matizarea;
	( texte-suport (selectate din Viaţa Sfântului Nicolae, Proloage, materiale didactice auxiliare, poezii, cântări etc.);
	( icoana Sfântul Nicolae, ilustraţii cu fapte de milostenie ale Sfântului Nicolae;
	( activitate frontală şi activitate individuală;
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( autoevaluarea
	4.
	Lecţie de consolidare
	3.1; 4.2; 4.3
	( Exerciţii de identificare în viaţa sfinţilor a virtuţilor şi a faptelor plăcute lui Dumnezeu
	prin care au dobândit sfinţenia;
	( Exerciţii de identificare a virtuţilor pe care le-ar dori să le dobândească;
	 ( Discutarea în grup, în scopul prezentării unor modalităţi de săvârşire a faptelor de
	milostenie (în şcoală, în Biserică, în socie-tate);
	( Enumerarea modalităţilor de cinstire a sfinţilor;
	( conversaţia, exerciţiul, explicaţia;
	( test de evaluare;
	( icoane; imagini cu  biserici, sfinte moaş-te, pelerinaje, acatiste, coală de carton, li-pici, marker;
	( activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	( 1 oră.
	( observaţia sistematică
	( probă scrisă
	( probă orală
	CLASA a II-a          Unitatea de învăţare: Marile Sărbători creştine (Naşterea Domnului)
	                               Număr de ore alocat: 2                                                                                            Perioada: ……………………………………….
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1.
	Naşterea Domnului –
	 prilej de bucurie pentru toţi creştinii
	2.2; 3.2; 3.3
	( Prezentarea scopului Întrupării Fiului lui Dumnezeu;
	( Exerciţii de povestire a unor fapte petrecu-te la Naşterea Domnului;
	( Exerciţii de identificare a timpului, locului şi spaţiului unde S-a născut Fiul lui Dum-nezeu ca Om adevărat;
	( Exerciţii de înşiruire logică a evenimente- lor petrecute la Naşterea Domnului;
	( Prezentarea tradiţiilor de Crăciun.
	( povestirea, conversaţia, dramatizarea, exerciţiul, demonstratia;
	( texte-suport (selectate din  Sfânta Scrip-tură, materiale didactice auxiliare, literatură, etc.);
	(  planşă cu ilustraţii  reprezentative, icoa-na Naşterea Domnului, repertoriu de co-linde, casete audio, rebus;
	( activitate frontală, individuală şi pe grupe; 
	( 2 ore.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( temă de lucru în clasă
	( probă practică
	CLASA a II-a         4. Unitatea de învăţare: Modele de comportament 
	                                    Numărul de ore alocat: 2+1                                                                                                Perioada: …………………………
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1.
	Avraam – 
	Model de credinţă în Dumnezeu
	2.1; 2.2; 3.1; 4.3; 4.4
	( Povestirea selectivă a unor aspecte sem-nificative din viaţa lui Avraam;
	( Exerciţii de identificare a calităţilor (virtuţilor) lui Avraam;
	( Dialog pe tema comportamentului persoanei biblice – Avraam;
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale folositoare vieţii personale şi de grup;
	( Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri, folo-sind termenii noi (jertfă, idoli, Pământul Făgăduinţei); 
	( Exerciţii de introspecţie;
	( Recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare/încălcare a regulilor de comportament religios – moral.
	( povestirea, conversaţia, observarea dirijată, problematizarea, meditaţia religioa-să;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-tură, diverse materiale didactice auxiliare, etc.);
	( planşa Avraam; ilustraţii cu aspecte din viata lui Avraam, din Biblia pentru copii volumul  A4;
	( icoana Sfânta Treime;  
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 2 ore.
	( observarea sistematică 
	( proba orală 
	( tema pentru acasă 
	( autoevaluarea
	2.
	Iosif şi fraţii săi – urmările invidie
	2.1; 2.2; 3.1; 4.1; 4.3; 4.4; 5.1
	( Exerciţii de povestire corectă , selectivă, a unor aspecte din viaţa lui Iosif ;
	( Exerciţii de identificare a calităţilor (virtuţilor) lui  Iosif;
	( Realizarea unor clasificări corecte a faptelor după principiile: bine-rău; 
	( Exerciţii de dialog pe baza unor situaţii reale 
	sau imaginare de bunătate şi invidie
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului prin raportare la exemplele învăţate;
	( Exerciţii de dialog şi interpretare a unor întâmplări cu conţinut moralizator.
	( povestirea, explicaţia, conversaţia, proble-matizarea;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură , diverse materiale didactice auxiliare, lite-ratură, presă, etc.);
	( planşa Iosif şi fraţii săi; ilustraţii cu aspecte din viaţa lui Iosif (exemplu Biblia 
	pentru voi copii – volumul A.5 ), rebus;
	( activitate frontală, activitate individuală
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( tema de lucru în clasă
	3.
	Lecţie de consolidare
	2.1; 2.2; 3.1; 4.1; 4.3; 4.4; 5.1
	( Exerciţii de ordonare logică, succesivă a celor trei personalităţi biblice;
	(  Exprimarea atitudinii faţă de anumite întâmplări, fapte, persoane;
	(  Exerciţii de discernere între fapte bune şi fapte rele;
	(  Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului  prin raportare la comportamentul per-sonalităţilor biblice studiate.
	( studiu de caz, conversaţia, dezbaterea;
	( texte-suport ( povestiri morale din litera-tură, articole din presă etc. );
	( seturi de imagini sugestive, fişă de lucru;
	( activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	( 1 oră.
	( observarea sistematică 
	( temă de lucru în clasă
	( autoevaluarea
	CLASA a II-a         5. Unitatea de învăţare: Minunile Mântuitorului          
	                                 Număr de ore alocat: 4+1                                                                                               Perioada: ………………………………
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1.
	Pescuirea minunată
	2.1; 2.2; 3.2
	( Povestirea minunii „Pescuirea minunată” săvârşită de Domnul nostru Iisus Hristos (timp, loc, persoane implicate etc. )
	( Exerciţii de identificare a atributelor divine dovedite de Mântuitorul Iisus Hristos în săvârşirea minunii  „Pescuirea minunată” .
	 Exerciţii de diferenţiere între fapte obişnu-ite şi minuni;
	( Exerciţii de sesizare a manifestării relaţiei dintre Dumnezeu şi  om ca o relaţie Pă-    rinte-fiu;
	 Definirea şi clasificarea minunilor.
	 Observarea unor planşe cu icoane / imagini referitoare la Pescuirea minunată.
	 Exerciţii de identificare a termenilor religioşi în textele studiate.
	 Exerciţii de stabilire a sensului unor termeni religioşi învăţaţi, pe baza contextului în care sunt folosiţi.
	 Exerciţii de construire a unor enunţuri simple cu termenii nou învăţaţi.
	 Exerciţii de construire a unor texte orale scurte pe baza unor imagini religioase.
	( Exerciţii de formulare a învăţăturilor morale folositoare progresului vieţii spirituale;
	( Prezentarea unor evenimente din viaţa personală prin care au simţit prezente ace-leaşi atribute divine cu cele indicate în minune;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului prin raportare la comportamentul per-soanelor implicate în săvârşirea minunilor.
	 povestirea, lectura expresivă, explicaţia, studiu de caz, meditaţia religioasă; 
	 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare, etc. ); 
	 planşa Minunile Mântuiorului nostru Iisus Hristos, harta Palestina Noului Testament; 
	 icoana Pescuirea minunată;
	 activitate frontală şi activitate individuală 
	 1 oră.
	( observarea sistematică 
	( probă orală 
	( temă pentru acasă  
	( temă de lucru în clasă 
	( autoevaluarea
	2.
	Înmulţirea pâinilor şi a peştilor
	2.1; 2.2; 3.2; 5.1; 5.2
	 Lecturarea textului biblic în care este descrisă minunea Înmulţirea pâinilor şi a peştilor a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
	 Observarea unor planşe cu icoane / imagini referitoare la Înmulţirea pâinilor şi a peştilor.
	 Exerciţii de povestire a minunii făcute de Domnul nostru Iisus Hristos (timp, loc, persoane  implicate etc.)
	 Comentarea textului scripturistic.
	 Exerciţii de identificare a atributelor divine ale lui Iisus, manifestate cu prilejul săvârşirii acestei minuni.
	 Formularea învăţăturilor morale folositoare progresului vieţii spirituale care se desprind din această minune.
	 Exerciţii de autoevaluare a comportamentului prin raportarea la persoanele implicate în săvârşirea minunilor. 
	 povestirea, lectura explicativă, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, problematizarea;
	 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare, etc. );
	 planşa Minunile Mântuitorului nostru Iisus Hristos; Înmulţirea pâinilor şi a peştilor.
	 fişă de lucru;
	 harta Palestina Noului Testament;
	 activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	 1 oră.
	( observarea sistematică 
	( probă orală 
	( temă pentru acasă  
	( temă de lucru în clasă 
	( autoevaluarea
	3.
	Învierea fiului văduvei din Nain
	2.1; 2.2; 3.2; 5.1; 5.2
	 Lecturarea textului biblic în care este descrisă minunea Învierea fiului văduvei din Nain a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
	 Observarea unor planşe cu icoane / imagini referitoare la Învierea fiului văduvei din Nain.
	  Exerciţii de povestire a minunii făcute de Domnul nostru Iisus Hristos (timp, loc, persoane  implicate etc.)
	 Comentarea textului scripturistic.
	 Exerciţii de identificare a atributelor divine ale lui Iisus, manifestate cu prilejul săvârşirii acestei minuni.
	 Formularea învăţăturilor morale folositoare progresului vieţii spirituale care se desprind din această minune.
	 Exerciţii de autoevaluare a comportamentului prin raportarea la persoanele implicate în săvârşirea minunilor. 
	 povestirea, lectura explicativă, explicaţia, observarea dirijată, conversaţia, problematizarea;
	 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare, etc. );
	 planşa Minunile Mântuitorului nostru Iisus Hristos; Învierea fiului văduvei din Nain.
	 fişă de lucru;
	 harta Palestina Noului Testament;
	 activitate frontală, individuală şi pe grupe;
	 1 oră.
	 observarea sistematică 
	( probă orală 
	( temă pentru acasă  
	( temă de lucru în clasă 
	( autoevaluarea
	4.
	Învierea fiului văduvei din Nain – lucrare practică: „Dacă poţi, şterge lacrima…”
	5.1; 5.2
	 Realizarea unui şerveţel.
	 Identificarea unor situaţii problemă, cu ajutorul imaginilor.
	 Enumerarea unor modalităţi de rezolvare a situaţiilor problemă identificate.
	 Exerciţii de alcătuire a unor texte scurte pe baza imaginilor.
	 conversaţia, explicaţia;
	 planşe cu copii aflaţi într-o situaţie problemă
	 activitate frontală, individuală şi pe grupe pentru realizarea unui şerveţel; creioane colorate; foarfecă; decupaje;
	( 1 oră.
	 probă practică
	5.
	Lecţie de consolidare
	2.1; 2.2; 3.2; 5.1; 5.2
	( Exerciţii de dialog pe tema învăţăturilor morale transmise de Mântuitorul Iisus Hristos prin fapte  (minuni );
	( Prezentarea modalităţilor de manifestare a iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni prin minunile studiate;
	( Exerciţii de construire a unui text cu titlul : Hristos – Învăţătorul lumii, pe baza unui plan de idei;
	( Exerciţii de completare a unor enunţuri la-cunare, rebusuri;
	( Exerciţii de argumentare/contraargumen-tare în soluţionarea unor situaţii problemă apărute într-un grup;
	( Exerciţii de autoevaluare a comportamen-tului prin raportare la învăţăturile date de Domnul nostru Iisus Hristos.
	( conversaţia, studiu de caz, meditaţia, reli-gioasă, exerciţiul;
	( test de evaluare; 
	( activitate frontală, activitate individuală; 
	( 1 oră.
	( probă orală
	( probă scrisă 
	( autoevaluarea
	CLASA a II-a          Unitatea de învăţare: Marile Sărbători creştine (Învierea Domnului)
	                                  Număr de ore alocat: 3                                                                                                       Perioada: ……………………………………….
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1.
	Lecturi morale,
	 auditii muzicale

	2.
	Patimile Domnului

	2.1; 2.2; 3.2; 3.3
	( Exerciţii de identificare a întâmplărilor petrecute în Săptămâna Patimilor într-o succesiune logică;
	 (  Descrierea Patimilor Mântuitorului;
	 ( Exerciţii de formulare a unor învăţături morale desprinse din comportamentul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru viaţa personală şi cea de grup;
	( Audierea unor fragmente din Prohodul Domnului;
	(  Exerciţii de introspecţie;
	( Participarea la Deniile din Săptămâna Patimilor şi la sărbătoarea Învierii Domnului.
	( povestirea, explicaţia, lectura biblică, obser-varea dirijată, conversaţia, meditaţia;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scrip-tură,  materiale didactice auxiliare, poezii religioase, etc.);
	( planşa Drumul Crucii, icoane, casete au-dio;
	( activitate frontală, activitate individuală; 
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( autoevaluarea
	3.
	Sărbătoarea  Învierii Domnului

	2.1; 2.2; 3.2; 3.3
	( Exerciţii de ,,citire” corectă a icoanei Învierea Domnului;
	( Povestirea evenimentelor de la Învierea Dom-nului;
	 ( Exerciţii de povestire a unor legende des-pre tradiţia ouălor roşii;
	( povestirea, explicaţia, conversaţia, lectu-ra, exerciţiul, cântarea religioasă;
	( texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, materiale didactice auxiliare, literatură,  legende etc.);
	( icoană  Învierea Domnului, fişă de lucru;
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( probă scrisă
	( compoziţie plastică
	( Explicarea şi reprezentarea elementelor tradiţionale de Paşti;
	( Descrierea sărbătorii Paştelui în familie;
	( Recitarea unor poezii despre Învierea Domnului;
	(  Audierea unor cântări religioase pascale.
	( creioane colorate, coli de hârtie; 
	( casete audio;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	CLASA a II-a          Unitatea de învăţare: Activităţi extracurriculare: ŞCOALA ALTFEL
	                                  Număr de ore alocat: 1                                                                                                       Perioada: ……………………………………….
	CLASA a II-a         6. Unitatea de învăţare: Familia 
	                                 Numărul de ore alocat: 6+1                                                                                                         Perioada: ……………………..
	NR.
	CRT.
	CONŢINUTURI
	- DETALIERI -
	OB.
	REF.
	ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
	RESURSE
	(metode, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii, timpul)
	EVALUARE
	- INSTRUMENTE -
	OBSERVAŢII
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1.
	Familia – dar al lui Dumnezeu
	4.1; 4.2; 4.4
	( Exerciţii de descriere a propriei familii;
	( Realizarea unui colaj ( din fotografii ) cu titlul: Familia mea;
	( Prezentarea unor reguli de comportament însuşite în familie;
	( Exerciţii  de dialog, pe baza unor situaţii reale sau imaginare;
	( Argumentarea necesităţii de a exista dra-goste şi înţelegere în familie; 
	( Exerciţii de recunoaştere în compor-tamentul familiei, a situaţiilor de împlinire / neîmplinire a rolurilor fiecăruia şi urmările acestora.
	( conversaţia, explicaţia, lectura expresivă, studiu de caz dezbaterea;
	( texte-suport (selectate de profesor din materiale auxiliare, create de profesor, informaţii din mass-media etc. );
	( coli de hârtie, lipici, marker, fotografii cu membrii familiei (părinţi, fraţi, bunici, unchi, verişori );
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 2 ore.
	( observarea sistematică
	( probă practică
	2.
	Iubirea  părinţilor faţă de copii
	4.1; 4.2; 4.4
	( Exercţii de dialog pe tema drepturilor şi a îndatoririlor părintilor faţă de copii;
	( Exerciţii de analizare a unor situaţii reale de îndeplinire / neîndeplinire a îndatoririlor părinţilor faţă de copii;
	( Exerciţii de identificare a modalităţilor prin care părinţii îşi manifestă iubirea faţă de copii;
	(  Joc de rol pe tema: Relaţia părinţi – copii.
	( conversaţia, studiul de caz, dezbaterea, lectura expresivă;
	( texte-suport (selectate din materiale didac-tice auxiliare, povestiri morale, informaţii din mass-media );
	( planşă cu ilustraţii: Datoriile părinţilor faţă de copii;
	( activitate frontală, activitate individuală
	( 1 oră
	( observarea sistematică
	( probă orală
	3.
	Iubirea copiilor faţă de părinţi
	4.1; 4.2; 4.4
	( Exerciţii de dialog pe tema relaţiei copii-părinţi;
	( Exerciţii de identificare a modalităţilor de manifestare a iubirii faţă de părinţi;
	( Exerciţii de recunoaştere în imagini a situaţiilor de încălcare / respectare a dato-riilor copiilor faţă de părinţi;
	( Exerciţii de interpretare a unor maxime despre copii şi părinţi.
	( conversaţia, studiul de caz, dezbaterea, lec-tura explicativă;
	( texte–suport (selectate din materiale didac-tice auxiliare, povestiri morale, informaţii;
	din mass-media);
	( planşa: Datoriile copiilor faţă de părinţi;
	( activitate frontală, activitate individuală;
	( 1 oră.
	( observarea sistematică
	( probă orală
	( autoevaluarea
	4.
	Să ne ajutăm unii
	pe alţii
	4.1; 4.2; 4.4
	5.1; 5.2
	 Exerciţii de identificare a faptelor de milostenie trupească şi sufletească.
	 Exerciţii de dezbatere a unor întâmplări cu conţinut moralizator.
	 Exerciţii de alcătuire a unor texte orale, scurte pe baza unor imagini, pe tema Să ne ajutăm unii pe alţii.
	 explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, lectura explicativă;
	 texte–suport (selectate din Biblie, manual, diverse materiale didactice auxiliare, cugetări ale Sfinţilor Părinţi, povestiri morale);
	 activitate frontală şi individuală;
	 2 ore. 
	5.
	Lecţie de consolidare
	4.1; 4.2; 4.4
	5.1; 5.2
	 Joc de rol  pe tema relaţiei părinţi – copii.
	 Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri logice prin aranjarea unor cuvinte în logica sugerată de un şir de cuvinte date.
	 Exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare şi rebusuri.
	 Exerciţii de alcătuire a unor texte orale, scurte pe baza unor imagini, pe tema Familia – dar al lui Dumnezeu.
	 explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, lectura explicativă, jocul de rol;
	 test de evaluare;
	 activitate frontală şi individuală;
	 1 oră.
	 probă orală
	 test de evaluare

