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Judeţul/sectorul .......................................................................................................
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

Când vă gândiţi la dezvoltarea copilului dumneavoastră şi plănuiţi cu atâta grijă educaţia
sa şi activităţile extracurriculare ce îl vor ajută să devină un adult de succes şi fericit, nu uitaţi că
verile sunt o oportunitate, nu timp pierdut. O tabără este un mod ideal 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-şi face prieteni noi.
Departe de familie, au ocazia de a se descoperi în interacţiunea cu alţi copii şi adulţi ce
nu fac parte din anturajul lui obişnuit. Vor învăţa să aibă grijă de ei înşişi, vor avea ocazia să ia
singuri decizii şi să gestioneze diverse aspecte ale rutinei zilnice: spălatul zilnic, alegerea
vestimentaţiei potrivite pentru vremea de afară, dar şi activităţile la care doresc să participe.
Desigur, ei sunt încurajaţi să fie independenţi, însă sunt şi supravegheaţi, acesta fiind modul
ideal de a învaţă să fie responsabili, fără a-şi asuma riscul alegerilor complet greşite. Este
mediul potrivit pentru a-şi testa limitele şi a experimenta, în siguranţă, alături de oameni
dedicaţi, tineri şi energici. Ghizii, supraveghetorii şi instructorii din tabere sunt văzuţi mai puţin
ca autorităţi şi mai mult ca prieteni, ceea ce le dă copiilor încrederea de a se deschide şi a se
bucura din plin de toate activităţile.
Surprinzător pentru unii, în tabără se pot lega adevărate prietenii, prietenii de o viaţă.
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.
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.
Copiii se întorc de obicei din tabără după cea mai grozavă săptămâna din viaţă lor. Şi-au
făcut noi prieteni (de multe ori pe viaţă, deoarece îi unesc interese comune, nu doar
proximitatea), au avut parte de o mulţime de experienţe şi activităţi noi, dar, cel mai important,
se simt plini de încredere. Amintirile din timpul taberei vor dăinui peste ani, vor rămâne alături
de ei şi în anii maturităţii.
(https://www.proerudio.ro/8-motive-sa-mi-trimit-copilul-tabara/)

Testul 2 – Limba română - Limba italiană - Limba engleză_1
EN VI - 2021

Pagina 3 din 9

IL TESTO B

Si avvicinano gli ultimi giorni di scuola. I bambini sono molto contenti ma per i genitori
inizia la stessa domanda di ogni anno: che facciamo con i bambini mentre noi stiamo
lavorando? Per i bambini è importante trovare delle attività alternative interessanti ma anche
divertenti. Una delle opzioni è quella dei campeggi estivi perché ci sono moltissimi vantaggi.
Certe volte, la scelta del campeggio estivo non è facile né per i genitori, né per molti
bambini che non vogliono allontanarsi dalla loro famiglia. Se un bambino va per la prima volta in
un campeggio, lui deve sapere che questo è un premio, non un castigo. In ogni caso, capirà
questa cosa quando sarà lì e si dimenticherà di tutte le sue paure.
Ma…vediamo perché i campeggi sono una buona opzione per i bimbi in estate? In primo
luogo perché, insieme ai loro coetanei, i bambini diventeranno meno timidi, migliorarenno il loro
modo di comunicare e la loro maniera di socializzare con gli altri bambini di tutte le età.
Svilupperanno anche la loro autonomia e impareranno a fare delle cose che nessuno
potrà fare per loro. E non solo questo, ma miglioreranno anche la loro tolleranza e la loro
capacità di condividere gli oggetti. Si renderanno conto che a casa possono ottenere quello
che vogliono ma che qui ci sono altri bambini con cui devono condividere delle cose e con i
quali devono imparare a vivere.
Certamente, non possiamo dimenticare l’importanza del lavoro di squadra. Nel
campeggio, i bambini faranno molte attività dove avranno bisogno dell’aiuto di altri compagni
per arrivare all’obiettivo finale.
La parte migliore è che approfitteranno di alcuni giorni all’aperto e di tutti i suoi benefici:
gite e attività lontane dalle quattro mura della propria casa. Oltre a questi vantaggi ci sono altri
benefici dei campeggi. Per esempio, se è un centro estivo con le lingue, i bambini possono
migliorare notevolmente il loro livello di una lingua straniera. Infatti, i centri estivi in lingua
inglese sono uno dei campeggi che hanno tantissimo successo negli ultimi anni. Allo stesso
modo, un centro estivo in cui si studia la musica o il disegno è importante perché può aiutare a
sviluppare la creatività.
(https://www.pisamonas.it/blog/benefici-campeggi.html)
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TEXT C

Interacting well with other people is one of the most important skills teenagers learn at
camp. In the noncompetitive camp culture, teenagers build up their “emotional intelligence”
(EQ), their face-to-face communication and relationship skills. These interpersonal skills are so
important because they will help teenagers become adults who can communicate, collaborate,
and cooperate with others.
Being in a controlled camp environment frees teenagers from exposure to health risks.
In the same time, camp provides the opportunity to take many safe, controlled risks like climbing
to new heights on a rock wall or ropes course, for example. These are all healthy risks and help
teenagers develop other important life skills like independence, responsibility, and decisionmaking. Teenagers grow considerably in an environment away from their parents where they
are forced to live on their own and find their own resources.
Camp offers teens the opportunity to be among young adults who are positive role
models and to form close relationships with them. Most camp counselors are hard-working
college students who want to serve others. They are friendly, enjoyable, and are just the kind of
young adults you want your teen to become.
Camp experiences offer teens the chance to step back from competitive sports, and their
sleep-deprived, over-scheduled existence, and instead think about what’s important to them.
They also discover new hobbies and avenues to pursue in education and their future careers.
(Adaptat după https://sunshine-parenting.com/five-reasons-every-teen-should-go-to-summer-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 prezintă tabere aflate în zone îndepărtate.
2. Textul prezintă tabere de creație muzicală și artistică.
3. În text se afirmă că multor copii le este teamă să se
îndepărteze de familie.
4. În tabere copiii învață să facă alpinism.

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. tabără
2. verile
3. ghizi

a. oportunitate
b. activități
c. instructori
d. tineri

Textul B
1. campeggio
2. all’aperto
3. musica

a. genitori
b. premio
c. gite
d. creatività

Textul C
1. EQ
2. life skills
3. role models

a. camp counselors
b. hobbies
c. emotional intelligence
d. responsibility
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Cod

2

1

0

9

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

cuvinte in limba maternă

cuvinte in limba modernă

______________________

________________________

______________________

______________________

________________________

______________________

IV. Încercuieşte ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau VERO (V) / FALSO (F) sau TRUE (T) / FALSE
(F), justificând alegerea cu secvenţe din text.
Cod

21

11

12

13

00

1. În tabără se pot lega adevărate prietenii.

99
A/F

Justificare: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cod

21

11

12

13

00

2. È importante per un bambino studiare la musica o il disegno in un centro estivo.

99
V/F

Spiegazione: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

3. Going to camp is beneficial to teenagers.

99
T/F

Justification: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

99

V. Continuă fraza următoare utilizând informaţia din textul A:
O tabără este un mod ideal de ...... (Se transcriu primele 6 – 10 cuvinte din frază)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

VI. Sottolinea la variante giusta, argomentando la tua scelta in base alle informazioni presenti
nel testo B.
Nel primo paragrafo del testo B si afferma che i campeggi estivi sono / non sono
un’opzione per i bambini durante l’estate perché _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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 briefly: Would you like to become a camp counselor? Why (not)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

IX. Crea un questionario per i tuoi compagni di classe sul tema dei campeggi, tema che appare
nei testi A, B, C. Completa il questionario con le domande che proponi. Quindi segna la risposta
giusta.

DOMANDA

DA

NU

1.

2.

3.

Cod

2

1

0

9

X. Care dintre cele trei texte ți-a plăcut în mod deosebit? Motivează-ţi răspunsul în maximum 4
rânduri (în limba română).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

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