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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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EL TEXTO B

¿Qué aprenden los niños en un campamento de verano?

Quien ha ido a un campamento de verano alguna vez, seguro que vivió
experiencias inolvidables.
Hay campamentos deportivos, de multi-aventuras, de idiomas, en la montaña,
en playa o en el campo.
Para los niños, la experiencia es siempre interesante y beneficiosa. Aprenderán
a ser más tolerantes, a convivir con personas que no son de su entorno,
harán amigos nuevos, compartirán habitación, juegos, actividades y participarán en
la toma de algunas decisiones.
En el campamento, los niños se verán libres de los deberes escolares, de las
obligaciones domésticas, de la mirada vigilante de sus padres y experimentarán una
sensación de libertad y responsabilidad que sólo se puede vivir fuera de casa.
Durante los 5, 7, 15 o más días que un niño esté en un campamento, tendrá la
oportunidad de aprender a: vivir en cooperación, socializarse e integrarse, mejorar la
comunicación, expresarse, trabajar en grupo, crear.
Actividades de campamento de verano para niños hay de todo tipo: actividades
acuáticas, rutas a pie y excursiones, actividades deportivas, aprender idiomas,
tirolina y escalada, paseo a caballo, talleres de música etc.
Texto adaptado - https://www.guiainfantil.com/beneficios-de-los-campamentos-de-verano.htm
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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. Textul enumeră mai multe tipuri de tabere.
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. campamentos
2. experiencia
3. ruta
4. trabajar

a. en grupo
b. a pie
c. de idiomas
d. interesante
e. de libertad
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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

palabras en español

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

IV. Încercuieşte ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau VERDADERO (V) / FALSO (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. Existen varios tipos de campamentos.

99
V/F

Justificación:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

4. En los campamentos, los niños harán también deberes escolares.

12

13

00

99
V/F

Justificación:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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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. Continúa la siguiente frase utilizando la información del texto B.
Durante su estancia en el campamento, los niños aprenderán a ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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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. Contesta brevemente: ¿Te gusta ir de campamento? ¿Por qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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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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