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Localitatea .................................................................................................................
Unitatea de învăţământ …………………………………………………………...
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

Motive să mergi într-o tabără
O tabără este un mod ideal pentru copii de a experimenta activităţi noi (inclusiv exersarea
limbii engleze cu trainer nativ), de a se responsabiliza, dar mai ales de a se distra şi a-și face
prieteni noi.
Dacă vă întrebaţi care sunt beneficiile participării la tabără, iată o listă sumară:
1. Dezvoltarea independenţei
În tabără, copiii sunt scoşi din mediul lor obişnuit. Departe de familie, vor avea ocazia de a
se descoperi în interacţiunea cu alţi copii şi adulţi ce nu fac parte din anturajul lor obișnuit. Vor
învăţa să aibă grijă de ei înşişi, vor avea ocazia să ia singuri decizii şi să gestioneze diverse
aspecte ale rutinei zilnice. [...]
2. Creşterea încrederii în sine
A-și face noi prieteni este pentru copii întotdeauna o experiență complexă presărată cu
teamă, curiozitate, dar şi entuziasm şi satisfacţie. Când nu îi mai au pe mama şi pe tata să îi
ajute să abordeze pe cineva şi să creeze o conexiune, trebuie să fie ei înșiși, să-și asculte
instinctul și să învețe să se descurce. [...]
3. Pe mâini bune şi în siguranţă
Din păcate, majoritatea părinţilor nu au la fel de multă vacanță precum copiii, de aceea este
confortabil pentru ei să știe că în tabără copilul este pe mâini bune şi în siguranţă. Pentru copiii
crescuţi în oraş, o săptămâna de tabără poate reprezenta libertatea pe care nu au cunoscut-o
niciodată. [...]
4. Întărirea abilităţilor sociale
Surprinzător pentru unii, în tabără se pot lega adevărate prietenii, unele de o viață. Odată
ajunşi în tabără, anturajul lor devine extrem de divers, ceea ce le dă oportunitatea să găsească
persoane compatibile sau interesante, extinzându-şi cercul de prieteni. [...]
5. Noi interese
Programul încărcat şi divers al taberelor permite copiilor să încerce lucruri noi: de la sporturi
de tot felul şi ore de limba engleză până la drumeţii, jocuri pe echipe, dansuri şi karaoke. Astfel,
copiii pleacă din tabără cu o nouă mare pasiune sau cu o experiență ce le va deschide noi
perspective în viață și, poate, vor înțelege că distracția adevărată nu este în fața unui ecran, ci
în interacțiunea cu alți copii de vârstă lor.
6. Apreciere pentru natură
Majoritatea taberelor sunt situate în zone ceva mai depărtate de civilizaţie şi mai apropiate
de natură. Copiii care şi-au petrecut majoritatea timpului în oraş vor avea ocazia să exploreze şi
să descopere natura. [...]
https://www.proerudio.ro/8-motive-sa-mi-trimit-copilul-tabara/
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TEXT B

Vorteile eines Feriencamps für Kinder
Es gibt viele Arten, auf die ein Kind seine Schulferien verbringen kann. Wer zu Hause in seiner
Heimatstadt bleibt, kann dort oft Freizeitangebote in Anspruch nehmen. Oft haben Museen,
Schwimmbäder, Zoos, Freizeitstätten und andere Einrichtungen spezielle Angebote, um die
Ferien abwechslungsreich zu gestalten.
Kinder können auch eine Woche oder länger in einem Ferienlager verbringen. Feriencamps
bieten zahlreiche Vorteile. Sie fördern die Selbstständigkeit und sind pädagogisch wertvoll, da
Spaß und Lernen eine Einheit bilden und weil die Kinder gemeinsam mit anderen Kindern den
Alltag auf nicht ganz so alltägliche Art verbringen.
Fernab des Elternhauses müssen die Kinder einen Großteil der alltäglichen Tätigkeiten allein
bewältigen. Das fängt beim Kofferauspacken an, geht über das Essen bei den Mahlzeiten und
das tägliche Zähneputzen bis hin zum Einschlafen ohne Gute-Nacht-Kuss von Mama oder
Papa. Natürlich achten auch die Betreuer darauf oder bieten notfalls Unterstützung an. Aber im
Großen und Ganzen profitieren die Kinder von der Erfahrung, für viele Dinge des Alltags selbst
verantwortlich zu sein. Und auch in der Freizeit bieten sich oft viele Möglichkeiten, wie diese
verbracht werden kann. Da müssen die Kinder selber die Entscheidungen treffen und abwägen,
mit wem sie was machen wollen.
Alle Reisen bieten neben Spaß, Spannung und Erholung auch einen Mehrwert für die
persönliche Entwicklung der Kinder. So werden in den Sportcamps neue Sportarten erlernt, die
Sprachcamps eröffnen den Kindern einen neuen, unterhaltsamen Zugang zur englischen,
französischen oder spanischen Sprache. Und auch in den anderen Feriencamps werden die
unterschiedlichsten Kompetenzen der Kinder gefördert. Im Zirkuscamp stehen unter anderem
Gleichgewicht und Koordination im Mittelpunkt, beim Geocaching kommt es auf Teamarbeit und
das Wahrnehmen der Natur mit allen Sinnen an und im Activity-Camp wird vor allem die Motorik
gefördert.
Im Feriencamp, egal ob Fußballcamp oder Klettercamp, treffen die Kinder auf andere, welche
die gleichen Interessen haben wie sie. Da schließen sie recht schnell neue Freundschaften, die
nicht selten die Länge der Ferien noch überdauern. In der Gruppe machen natürlich auch
Aktionen wie Schatzsuche, Walderkundung oder ein Abend am Lagerfeuer gleich noch einmal
so viel Spaß. Und auch das Sporttraining, der Sprachunterricht oder die zum Thema des
Camps gehörenden Aktivitäten bieten Möglichkeiten, welche die Kinder zu Hause nur schwer
mit so viel Spaß erleben könnten.

https://www.das-feriencamp.de/vorteile-eines-feriencamps-fuer-kinder-zwischen-6-und-13jahren
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TEXT C

The 6 benefits of summer camp
What’s the best way for your child to spend his or her free time during summer and school
breaks? To some, it’s a time for children to play and have fun. For others, it’s an opportunity for
kids to continue their studies or learn new skills -- or even subjects, from arts to architecture.
There’s a single destination that gets kids outside having fun, experts say, while teaching them
lifelong skills. It’s called camp. The benefits of camp are plenty, from life lessons beyond the
classroom and the value of playtime to appreciating nature and building confidence
and leadership skills. At camp, you can have your cake, flavoured with a mix of fun and
learning, and eat it too.
1. Camp gives children the playtime they need while encouraging creativity.
2. Camps help children build social skills, explore their independence and improve their selfesteem;
3. Children develop their self-esteem and develop risk-taking as they learn to make their
own decisions without their parents’ help.
4. Children are encouraged to go outside their comfort zone through activities such as high
ropes courses, dramatic and musical performances.
5. Physical activity is well disguised in the form of fun and games, allowing youth to adopt a
healthy lifestyle, often without even realizing it.
6. Children can learn canoeing, archery, life skills such as teamwork, and apply the lessons
they learned during the school year in many enjoyable activities. Geocaching lessons
teach kids scientific and math skills.
https://www.ourkids.net/camp/benefits-of-summer-camp.php
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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.Taberele constituie singurul mod de a petrece
vacanța.
2. În tabără nu se pot lega prietenii durabile.
3. Copiii descoperă că distracția nu este în fața unui
ecran.
4. Activitățile desfășurate în tabără îi ajută pe copii
să iasă din zona de confort.
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

Cod

2

1

0

9

Textul A
1. descoperirea
2. persoane
3. program

a. naturii
b. divers
c. instinctului
d. compatibile

Textul B
1. Freundschaft
2. Sportarten
3. Natur

a. wahrnehmen
b. eröffnen
c. schließen
d. erlernen

Textul C
1. dramatic
2. healthy
3. scientific

a. lifestyle
b. skills
c. performances
d. lesson

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

cuvinte în limba maternă

cuvinte în limba modernă

______________________

________________________

______________________

______________________

________________________

______________________
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IV. Încercuieşte ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau RICHTIG (R) / FALSCH (F) sau TRUE (T) /
FALSE (F), justificând alegerea cu secvențe din text

Cod

21

11

12

13

00

99

1. Afirmaţie text A: Programul taberelor este atât de încărcat, încât nu le permite copiilor să
încerce lucruri noi.
A/F
Justificare:

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

2. Afirmaţie text B: Feriencamps bieten viele Vorteile.

99
R/F

Begründung: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

3. Afirmaţie text C: Geocaching lessons teach children drama skills.

99
T/F

Justification: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

99

V. Continuă fraza următoare utilizând informaţia din textul A:
A-ţi face noi prieteni este întotdeauna o experiență (Se transcriu primele 6 – 10 cuvinte din
frază)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

VI. Unterstreiche die richtige Variante und begründe deine Wahl anhand der Informationen aus
Text B.
In der Freizeit bieten sich viele Möglichkeiten / keine Möglichkeiten, wie diese verbracht
werden kann, denn ...
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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 și B:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cod

2

1

0

9

VIII. Answer the question: What do you prefer: summer or winter camps? Why?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

IX. Um zu erfahren, was deine Mitschülerinnen/Mitschüler über Ferienlager wissen, möchtest
du einen Fragebogen erstellen, den sie in der Klasse beantworten.
Ergänze den folgenden Fragebogen mit den Fragen, die deine Mitschülerinnen/Mitschüler
beantworten sollen.

FRAGE

JA

NEIN

1

0

1.

2.

3.

Cod

2

9

X. Care dintre cele trei texte te convinge să mergi într-o tabără? Motivează-ţi răspunsul în
maximum 4 rânduri.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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