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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

Ce beneficii aduc taberele pentru copii?
Pe timp de vară, părinții sunt puși în fața unei probleme: cum să le ocupe timpul celor mici?
Ce zici de taberele pentru copii? Iată câteva beneficii pentru a înțelege cât de folositoare sunt.
În privința activităților, taberele se pot lăuda cu: sporturi de echipă sau individuale (de la
clasicele înot sau fotbal la tir cu arcul), ateliere de pictură, teatru, obiecte făcute manual, tiroliană,
rapel, cățărat, cursuri de limbi străine, echitație sau tehnici de supraviețuire și de orientare. Indiferent
de alegerea făcută însă, efectele pozitive pe care le putem observa la întoarcerea copiilor din
tabără sunt multe.
În primul rând, taberele pentru copii sunt un loc unde se pot forma prietenii îndelungate și
cei mici ajung să cunoască și alte persoane diferite de ei. Copiii învață cum să trăiască într-o
comunitate și să își împartă sarcinile, să își rezolve singuri conflictele și să coopereze cu ceilalți.
Ei învață cum să se descurce departe de casă, să preia inițiativa. Este primul pas în
clădirea independenței. Este momentul în care nu trebuie să se mai gândească la ce zic sau cred
părinții, ci pot să fie ei înșiși și să își asume faptele și deciziile. Pot experimenta succesul ca urmare
a propriilor acțiuni. De asemenea, pot să învețe să se descurce înconjurați de oameni care nu sunt
propria lor familie, care nu le permit la fel de multe.
În taberele pentru copii, cei mici au ocazia să descopere ce le place să facă, deprinderi ce
le pot avea pe tot parcursul vieții și pe care le pot perfecționa în timp. Aici putem vorbi despre
abilități sportive, aventuriere, în aer liber sau talente artistice. Spiritul aventurier se poate reflecta și
în deschiderea spre a încerca lucruri noi. Copiii vor învăța să aprecieze natura cu toate elementele
acesteia. Totodată, s-a demonstrat faptul că activitățile în natură scad nivelul de stres, îmbunătățesc
dispoziția, stimulează simțurile și ușurează învățarea.
Taberele pentru copii reprezintă ocazia de a se deconecta de tehnologie, ducând la o
dezvoltare emoțională prin contactul cu „lumea reală”. Mișcarea și sportul făcute au și ele un impact
nu numai asupra sănătății, dar și asupra spontaneității, creativității și imaginației.
(adaptare după http://www.itsybitsy.ro/ce-beneficii-aduc-taberele-pentru-copii)
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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.
(Sursa: https://putovanja.nomago.hr/sve-o-putovanjima/7-razloga-zasto-je-ljetni-kamp-najboljiizbor-za-skolske-praznike/)
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TEXT C

10 Gründe, warum Ihr Kind unbedingt an Ferienlagern teilnehmen sollte
Die Freude und Erleichterung ist riesig, wenn uns unser vor Glück strahlendes und lachendes
Kind nach einer Woche Ferienlager wieder in die Arme springt. Es erfordert viel Mut, sowohl für
uns Eltern, als auch für die Kinder. Unsere Liebsten in fremde Hände zu geben, fällt nicht leicht.
Umso wichtiger finden wir es Euch die Vorteile von Ferienlagern näher zu bringen.
Ferienlager bieten Spiel, Spaß und noch viel mehr.
Die Kinder lernen wertvolle Tricks, die sie für ihr weiteres Leben gut gebrauchen können. Die
Aktivitäten sind einerseits zum Spaß da, aber bergen gleichzeitig auch immer Aufgaben und
Herausforderungen, die es mit Geschick und Kreativität zu lösen gilt. Diese Kompetenzen
erleichtern den Kindern das Leben und helfen Ihnen dabei erfolgreich zu sein.
Ferienlager bieten einen Raum für freie Entfaltung
In Ferienlagern gibt es so viele unterschiedliche Aktivitäten, die die Kinder ausprobieren
können. Ihnen wird eine Atmosphäre geboten, in der sie sich frei entfalten können.
Insbesondere Ferienlager finden an ruhigen Orten in der Natur statt. Die Kinder heute
verbringen durchschnittlich 7,5 Stunden mit technischen Geräten wie Fernseher, Laptops und
Co. Sie sind jetzt schon so an Handys und Tablets gewöhnt, dass sie sich häufig nicht mehr
vorstellen können wie es ohne wäre.
Die Kinder haben genügend Zeit, um zu spielen und sich zu entspannen. Ferienlager laufen
meist unter einem bestimmten Thema zu dem die Kinder kreative Aufgaben bekommen, basteln
und Sport machen.
(Anpassung https://voiio.de/ferienbetreuung/10-gruende-warum-ihr-kind-unbedingt-anferienlagern-teilnehmen-sollte/)
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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. În vacanța de vară părinții își pun problema cu ce
să le ocupe timpul copiilor.
2. Textul prezintă o tabără de copii din Franța.
3. Taberele oferă jocuri și activități pe care nu le poți
face acasă.
4. Textul prezintă 10 motive pentru care copiii să
meargă în tabără.

II. Asociază, prin săgeţi, cuvintele care să reflecte informaţiile prezentate în fiecare text.

Cod

2

1

0

9

Cod

2

1

0

9

Cod

2

1

0

9

Textul A
1. efecte
2. abilități
3. dezvoltare

a. sportive
b. pozitive
c. emoțională
d. aventurier

Textul B

1. kamp
2. aktivnostima
3. razvijaju

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

Textul C
1. lachendes
2. ruhigen
3. genügend

a. Kind
b. Zeit
c. Thema
d. Orten
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Cod

2

1

0

9

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

cuvinte în limba maternă croată

deutsche Wörter

______________________

________________________

______________________

______________________

________________________

______________________

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

Cod

21

11

12

13

00

1. În taberele pentru copii se formează prietenii.

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

3. In Ferienlagern haben die Kinder keine Zeit zu spielen und entspannen.

99
R/F

Begründung: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

99

V. Continuă fraza următoare utilizând informaţia din textul A:
În taberele pentru copii, cei mici au ocazia să descopere _______________________________
____________________________________________________________________________
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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.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Utilizarea informaţiilor din texte în pregătirea temei
„Beneficiile taberelor pentru copii”

Cod

2

1

0

9

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

Cod

2

1

0

9

VIII. Kurze Antwort: Magst du in Ferienlagern gehen? Warum (nicht)?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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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-a plăcut mai mult? Motivează-ţi răspunsul în maximum 4 rânduri.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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