EVALUARE NAŢIONALĂ
LA FINALUL CLASEI a VI-a
2018
Test 1
Limbă şi comunicare - Limba germană
Judeţul/sectorul.......................................................................................................
Localitatea.................................................................................................................
Unitatea de învățământ …………………………………………………………...
Numele şi prenumele elevului/elevei ……...............................................................
.....................................................................................................................................
Clasa a VI-a....................
Băiat

Fată

Test 1 – Limbă și comunicare – Limba germană
EN VI – 2018

Pagina 1 din 9

Ai de realizat un proiect despre „Taberele pentru copii”.
Fiindcă te interesează în mod deosebit subiectul, te pregăteşti
serios. Astfel, cauţi informaţii atât în TEXTUL A, cât şi în TEXTUL B.
Îţi recomandăm să citeşti cu atenţie textele propuse şi să
răspunzi la fiecare dintre cerinţele date.
SUCCES!
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TEXTUL A

Cinci beneficii ale taberelor pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor
Taberele sunt, de fiecare dată, perioade bogate în trăiri care rămân mult timp în mințile
copiilor. Sunt amintiri pe care aceștia le vor povesti cu drag și sunt experiențe din care au o
mulțime de lucruri de învățat. Timpul petrecut în compania altor copii și departe de părinții lor îi
determină pe cei mici să învețe lucruri noi despre oamenii din jurul lor, dar și despre ei înșiși.
Iată câteva motive pentru care taberele sunt mereu o idee bună în ceea ce privește
petrecerea timpului în vacanțele școlare:
1. Activitatea fizică
Astăzi, din ce în ce mai puțini copii fac sport sau înțeleg beneficiile activității fizice. Ei petrec
majoritatea timpului așezați comod, cu ochii în telefon, calculator, televizor și, de multe ori,
activitatea lor fizică se rezumă la orele de sport de la școală. În tabere, sportul este una
dintre activitățile principale. Copiii își consumă energia jucându-se, practicând diverse
sporturi de echipă sau plimbându-se, toate aceste activități fiind oportunități de mișcare.
Copiii se regăsesc mereu în mijlocul acțiunii.
2. Creșterea încrederii în sine
Fiind un altfel de mediu decât cel cu care s-au obișnuit copiii în viața de zi cu zi, taberele le
oferă ocazia de a socializa, de a-și face prieteni noi și de a participa la cele mai diverse
concursuri. Astfel, copiii au posibilitatea de a învăța lucruri noi și de a-și descoperi talente de
care nu erau conștienți, având parte de reușite care le vor spori încrederea în ei înșiși.
3. Dezvoltarea anumitor abilități
Prin programele lor, taberele pun la dispoziția copiilor activități, cursuri și echipamente care
le sunt utile pentru a-și dezvolta abilitățile sportive și spiritul de aventură. Varietatea de
activități oferă copiilor posibilitatea de a descoperi ce le place să facă și la ce activități se
pricep cel mai bine.
4. Socializarea
Taberele sunt mediul perfect de interacțiune, comunicare și socializare. Plecarea în tabără
presupune formarea unei comunități ai cărei membri trebuie să trăiască în același loc pentru
câteva zile, trebuie să învețe să se respecte unii pe ceilalți, să comunice și să lucreze
împreună. Taberele susțin ideea de muncă în echipă și de comunicare, fiind un mediu
propice socializării, dezvoltării unor noi relații de prietenie sau închegării celor mai vechi.
5. Conectarea cu natura
În tabere, copiii au prilejul de a se reconecta cu natura, de a petrece mai mult timp în aer
liber, făcând diverse activități. Aceasta este o schimbare față de stilul de viață obișnuit și are
un efect benefic în ceea ce privește dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a copiilor.
Prin toate aceste beneficii, precum și prin îmbinarea învățatului cu joaca, taberele se
transformă în experiențe care ajută copiii să se dezvolte pe plan personal, să își descopere
anumite abilități sau talente și să învețe să se adapteze la anumite situații atunci când sunt
departe de părinți. Putem spune astfel că taberele sunt un prim pas spre dobândirea
independenței.
După http://kidster.ro/5-beneficii-ale-taberelor-pentru-dezvoltarea-sanatoasa-a-copiilor
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TEXT B

Was ist ein Ferienlager?
Um die Ferienzeiten mit einer angemessenen Betreuung abzudecken, müssen sich Eltern
manchmal schon ganz schön was einfallen lassen. Es gibt viele Möglichkeiten wie Verwandte,
Familienurlaub, Tagesangebote in der Heimatstadt und, und, und … Nicht vergessen sollte man
die Ferienlager.
Häufig befindet sich ein Feriencamp mitten in der Natur. Denn besonders für Kinder aus der
Stadt bietet diese Umgebung viele Entfaltungsmöglichkeiten. Ein starker Kontrast zum Leben in
der Stadt sind Ausflüge unter freiem Himmel, Erfahrungen und Abenteuer in der Natur.
Außerdem bietet die Natur vielfältige Möglichkeiten zur Bewegung.
Zu Bewegung haben Jungen und Mädchen bei Kinderreisen definitiv die
Möglichkeit.Gruppenspiele, Rallyes und Sportturniere sorgen für Bewegung und Spaß.
Nebenbei fördern solche Aktionen die Teamfähigkeit sowie andere sozialen Kompetenzen. Ein
weiterer Aspekt ist der Bereich des Lernens. Viele Kinderferienlager bieten den Kindern neue
Erfahrungen. Sie können dort neue Fertigkeiten erlernen und sich ausprobieren.
Nebenbei entwickeln sie sich auch in anderen Kompetenzbereichen weiter und erwerben neue
Fähigkeiten. Zum Beispiel trainieren sie im Fußballcamp ihre spielerischen Fertigkeiten, im
Sprachcamp verbessern sie ihre Kenntnisse einer Fremdsprache oder sie erlernen mit
Werkzeugen umzugehen bzw. studieren ein Theaterstück ein.
Neben Spaß bei den vielen Aktivitäten im Feriencamp, hat der Aufenthalt dort allerdings noch
weitere positive Auswirkungen. Zunächst einmal werden die Kinder selbstständiger. Sie lernen
alltägliche Aufgaben ohne Unterstützung von Erwachsenen zu bewältigen. Außerdem
gewöhnen sie sich daran von ihren Eltern getrennt zu sein.
Ganz nebenbei lernen sie andere Kinder kennen, die teilweise zu echten Freunden werden.
Manchmal halten Kontakte, die im Kinderferienlager entstanden noch über die Ferien hinaus
an. Sie können in unbekannte Dinge hinein schnuppern, sich ausprobieren sowie ihre
Fähigkeiten erweitern und verbessern.
Nun müssen sie in einer unbekannten Umgebung klarkommen, treffen neue Menschen und
finden sich in einer anderen Gemeinschaft wieder. Mit solchen Situationen klarzukommen, hat
seinen Vorteil, denn im späteren Leben werden sich die Kinder noch häufiger in solchen
wiederfinden. Gleichzeitig lernen sie ihre Grenzen kennen und schaffen es vielleicht sogar sie
zu überwinden. Das ist ein weiter wichtiger Schritt zu einem gesunden Selbstbewusstsein.
(https://www.reisemeise.de/was-ist-ein-ferienlager- zu Prüfungszwecken bearbeitet)
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Cod
2
1
0
9
I. Bifează, în tabelul de mai jos, căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi corespunde fiecare
dintre afirmaţiile din stânga.
A
B
C
D
TEXT TEXT AMBELE NICIUN
A
B
TEXTE
TEXT
1. În tabere, copiii petrec majoritatea timpului în
singurătate.
2. Participarea copiilor la tabere este benefică.
3. Taberele îî ajută pe copii să învețe o limbă
străină prin joc.
4. Textul concluzionează că taberele îi ajută pe copii
să capete independență.

II.Pentru fiecare text, asociază, prin săgeți, cuvintele care să reflecte informațiile prezentate.

Cod

2

1

0

9

Cod

2

1

0

9

Textul A
1. vacanțele
2. muncă
3. conectarea
4. spiritul

a. obligatoriu
b. cu natura
c. de aventură
d. în echipă
e. școlare

Textul B
1. Ein starker
2. Möglichkeiten
3. alltägliche
4. spielerischen

a. Aufgaben
b. Fertigkeiten
c. wichtiger
d. zur Bewegung
e Kontrast.
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Cod

2

1

0

9

III. Transcrie, din fiecare text, câte două cuvinte care denumesc activități desfășurate în
tabără.
cuvinte în limba română

Wörter auf Deutsch

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

IV.Încercuieşte ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau RICHTIG (R) / FALSCH(F), justificând alegerea
cu secvenţe din text.
Cod
21
11
12
13
00
99
1. Timpul petrecut departe de părinți nu îi învață nimic pe copii.

A/F

Justificare:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cod

21

11

12

13

00

2. În tabere, copiii învață jucându-se.

99
A/F

Justificare:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

3. Nie befindet sich ein Feriencamp mitten in der Natur.

99
R/F

Begründung:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

4. Die Kinder lernen alltägliche Aufgaben allein zu machen.

11

12

13

00

99
R/F

Begründung:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

21

11

12

13

00

99

V. Subliniază varianta corectă, motivând alegerea prin valorificarea informaţiilor din textul A.

În textul A se afirmă că în prezent copiii fac/ nu fac prea multă mișcare, activitatea lor
fizică rezumându-se de obicei la __________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

VI. Vervollständige den Satz! Die Antwortmöglichkeiten findest du im Text B.
Die Kinder entwickeln sich auch in anderen Kompetenzbereichen weiter und erwerben neue
Fähigkeiten:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Utilizarea informaţiilor din texte în pregătirea temei
„Taberele pentru copii”

Cod

2

1

0

9

VII.Prezintă într-un enunț o asemănare între cele două texte.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

VIII. Antworte kurz auf folgende Frage : Wie bieten die Kinderferienlager den Kindern neue
Erfahrungen?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

IX. Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor tăi, în clasă, pentru a afla la ce fel
de tabere și-ar dori să participe în vacanța de vară.
Completează chestionarul de mai jos cu întrebările potrivite, la care colegii tăi trebuie să
răspundă.
ÎNTREBARE

DA

NU

1.

2.

3.

4.

Cod

2

1

0

9

X. Care dintre beneficiile taberelor prezentate în cele două texte sunt importante pentru tine?
Motivează-ți răspunsul în maximum 5 rânduri.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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