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Numele şi prenumele elevului/elevei ……...............................................................
.....................................................................................................................................
Clasa a VI-a ....................
Băiat

Fată

Ai de realizat un proiect despre „Beneficiile taberelor pentru copii”.
Fiindcă te interesează în mod deosebit subiectul, te pregăteşti serios. Astfel,
cauţi informaţiile în TEXTUL A, TEXTUL B şi în TEXTUL C.
Îţi recomandăm să citeşti cu atenţie textele propuse şi să răspunzi
la fiecare dintre cerinţele date, în limba în care este formulată fiecare
cerinţă.
SUCCES!
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TEXTUL A

De ce să-ți trimiți copilul într-o tabără de vară?
Tabere sunt distractive. Dar de ce sunt ele importante? Există mai mult decât doar jocuri
și cântece? Mult mai mult. Într-o lume acaparată de Wifi, telefoane, tablete și tehnologie, uneori
ieșirile în aer liber sunt de mare folos. De ce?
1. Expunere la diversitate
Copiii învață că lumea este un loc mare, cu o mulțime de oameni diferiți. O tabără este
compusă de obicei din copii din toate colțurile țării, consilieri și lideri, care servesc ca modele
pozitive și care pot lăsa o impresie foarte bună copiilor, întrucât ei nu sunt văzuți ca „autorități
stricte, ci ca „prieteni” care au grijă de ei.
2. Impuls la stima de sine
Atunci când copiii sunt într-o tabără, ei sunt pe cont propriu, iar acest lucru îi încurajează
să acționeze și să aibă încredere când își fac prieteni noi.
Potrivit unui sondaj, 92% dintre copiii care participă în tabere spun că aceasta i-a ajutat
să aibă o părere bună despre ei, crescându-le astfel stima de sine.
3. Adaptarea în natură
Tabăra îi stimulează pe copii să petreacă timp în aer liber și să se bucure de natură.
Copiii de azi petrec mult mai puțin timp în aer liber, provocând un „deficit de natură”. O tabără
însă, îi reconectează cu natura, oferindu-le oportunități de explorare.
4. Dezvoltă independență
Mersul în tabără este o modalitate foarte bună de a încuraja auto-dezvoltarea și de
asemenea, independența. Copiii sunt „împuterniciți” să aibă grijă de ei însiși, cu îndrumare din
partea consilierilor.
Deși sunt stabilite programele și orele de culcare, copiii încă mai trebuie să se
pregătească pentru ora de somn, să își facă patul și să găsească drumul spre sala de mese.
Copiii pot învăța cum să aibă încredere în ei înșiși.
5. Oferă amintiri minunate
Participarea într-o tabără de vară contribuie la crearea unor amintiri frumoase pentru
viitor, cu experiențe și prieteni noi. Copiii vor avea o mulțime de amintiri și activități distractive.
Este un timp de descoperire și de auto-îmbunătățire.
6. Îi ajută să fie activi
Tabăra ajută copiii să învețe cum să fie copii din nou. În această lume plină de
tehnologie, telefoane mobile și calculatoare, o tabără de vară este oportunitatea potrivită pentru
ca cei mici să se desprindă de aceste lucruri și să se bucure cu adevărat de o copilărie
frumoasă.
https://tabarasaulia.ro/de-ce-sa-ti-trimiti-copilul-intr-o-tabara-de-vara/
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TEXT B

Ljetni kampovi u SAD-u predstavljaju tradiciju već više od 150 godina, a djeca imaju
mnogo razloga za izbor takvih školskih praznika. Jedan takav tipičan američki kamp nalazi
samo nekoliko sati vožnje od nas – Camp California u Dalmaciji!
Zašto je kamp najbolji izbor za ljetne praznike za svu djecu od 7 do 17 godina? Iako je
ljeto još daleko, nikada nije prerano za planiranje.
Kamp djeci pruža priliku da se druže s vršnjacima iz više od 40 različitih država i uče
strane jezike. To je odličan način za upoznavanje novih prijatelja i učenje o različitim krajevima i
kulturama.
Većina kampova nudi igre i aktivnosti koje djeca uglavnom ne mogu izvoditi u svom
dvorištu ili u kvartu. Mogu se okušati u streljaštvu, jedrenju, fotografiji, plesu i mnogim drugim
zanimljivim aktivnostima! Ako vaše dijete ostane doma, ubrzo će mu postati dosadno, dok će u
kampu doživjeti uvijek nešto novo.
Camp California nalazi se na idiličnoj lokaciji Pakoštane u Dalmaciji. Djeca će naučiti
kako je priroda zapravo lijepa i važna. Bez stabala, zemlje, vode i životinja, ljudi ne bi mogli
preživjeti pa neka to nauče i vaša djeca.
Sve aktivnosti i kružoci u kampu predstavljaju odličnu priliku da djeca nauče nešto novolončarstvo, jedrenje ili ultimate frisbee. Djeca u kampu razvijaju razne vještine potrebne za život,
kao što su neovisnost, vjerovanje u sebe i samopouzdanje. Budući da će djeca svaki dan živjeti
u zajednici, to je odličan način da nauče surađivati, donositi kompromise te biti tolerantni.
Sa svim zabavnim igrama i aktivnostima kamp je odlično mjesto na kojem će se djeca
nadisati svježeg zraka. Plivanje, trekking i bavljenje sportom mnogo je zdravije za djecu od
provođenja ljeta doma.
Zadnja i najvažnija stvar je da će se djeca zauvijek sjećati Campa California.
Slobodna mjesta brzo se popune pa zato prijavite svoje dijete još danas. Pogledajte i
ponudu drugih kampova koji su na raspolaganju – svoje dijete možete poslati na praznike u
Englesku, Njemačku, Irsku ili SAD.
putovanja.nomago.hr/sve-o-putovanjima/7-razloga-zasto-je-ljetni-kamp-najbolji-izbor-za-skolske-praznike/
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TEXT C

The camp experience enriches lives and changes the world
Camp provides children with a community of caring adults who nurture experiential
education that results in self-respect and appreciation for human value. All of the outcomes —
self-identity, self-worth, self-esteem, leadership, and self-respect — build personal
competencies. These personal competencies are reflected in the four "C's" of the camp
community: compassion, contribution, commitment, and character! For years, campers' parents
have reported that when their children return home from camp they are more caring, understand
the importance of giving, are more equipped to stand up for what they know is right, and are
willing to be more responsible. These are the qualities that will help build a successful nation
and a civil society.
Children are at less risk at camp where they have a sense of community, develop
intergenerational relationships, and learn through first-hand experiences. Trained, caring adult
role models help children feel loved, capable, and included. Camp helps children grow by
providing a supervised, positive environment that has safety as a primary commitment.
Camp professionals have enormous power in conveying simple teachable moments,
special moments of passing experiences touched by the human spirit. These fleeting moments
of time build three significant ACA (American Camp Association) values that are reflected in the
benefits campers derive from camp.
www.acacamps.org/campers-families/because-camp/benefits-camp
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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 date.
TEXT
A

Afirmație

TEXT
B

TEXT
C

NICIUN
TEXT

1. Textul vorbește despre despre cei patru „C”.
2.Textul vorbește despre o tabără de copii din
Croația.
3.Textul vorbește despre adaptarea elevilor în
natură.
4. Taberele oferă jocuri și activități pe care nu le poți
face acasă.

II. Asociază, prin săgeți, cuvintele care să reflecte informațiile prezentate în fiecare text.

Cod

2

1

0

9

Textul A
1. 92 % dintre
2. mersul în tabără
3. tabăra de vară

a. Contribuie la formarea unor amintiri frumoase..
b. Sunt plictisitoare.
c. Este o modalitate de a încuraja auto-dezvoltarea.
d. Copiii care participă în tabere au stima de sine crescută.

Cod

2

1

0

9

Cod

2

1

0

9

Textul B
1. kamp
2. aktivnostima
3. razvijaju

a. zanimljivim
b. vještine
c. surađivati
d. ljetni

Textul C
1. "C's"
2. camps provide
3. outcomes

a. self-identity, self-worth, self-esteem, leadership
b. compassion, contribution, commitment, and character
c. supervised, positive environment.
d. a lot of fun activities
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Cod

2

1

0

9

III. Transcrie, din fiecare text, câte două cuvinte referitoare la taberele pentru copii.
cuvinte în limba română

cuvinte în limba maternă croată cuvinte în limba modernă

______________________

________________________

______________________

______________________

________________________

______________________

IV. Încercuieşte ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau TOČNO (T) / NETOČNO (N) sau TRUE (T) /
FALSE (F), justificând alegerea cu secvenţe din text.

Cod

21

11

12

13

00

1. Tabăra îi stimulează pe copii să petreacă timp în aer liber și să se bucure de natură.

99
A/F

Justificare:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

2. Kamp nudi igre i aktivnosti koje djeca ne mogu izvoditi u dvorištu.

99
T/N

Obrazloženje:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

99

3. For years, campers' parents have reported that when their children return home from camp
they are not caring.
T/F
Justification:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

99

V. Continuă fraza următoare utilizând informația din textul A :
Tabăra ajută copiii să învețe cum să fie ___________________________________
___________________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

VI. Podcrtaj točan oblik i obrazloži svoj izbor koristeći informacije iz teksta B.
Sa svim zabavnim igrama i aktivnostima kamp nije/je odlično mjesto.

_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

VII. Prezintă într-un enunț o asemănare între textele A și B.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

VIII. Answer shortly: Would you like to go to a summer camp with children from other countries?
Why? Why not?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

IX. Želiš da sastviš upitnik da bi saznao što tvoji razrednici misle o ljetnim kampovima.
Popuni tablicu odgovarajućim pitanjima na koja će tvoji razrednici odgovoriti.

PITANJE

DA

NE

1.

2.

3.

Cod

2

1

0

9

X. Care dintre cele trei texte ți s-a părut că prezintă taberele într-o manieră atractivă?
Motivează-ți răspunsul în maximum 4 rânduri.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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