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Unitatea de învăţământ …………………………………………………………...
Numele și prenumele elevului/elevei ……...............................................................
.....................................................................................................................................
Clasă 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.și 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

În tabere totul este altfel, imaginația este o oală care fierbe constant. În tabară se învață
lecții importante de creativitate și, cel mai important, copiii se proiectează pe ei înșiși în lume.
Zilele de tabără sunt o ocazie pentru creativitate constantă și invenții.
Lucrurile bune se întâmplă copiilor când sunt eliberați de presiunea criticilor, a
comparațiilor, a evaluărilor și a străduințelor care fac inevitabil parte dintr-o zi de școală
obișnuită. Vacanța de vară poate fi benefică pentru toți copiii și taberele pot oferi atât șansa
scăderii stresului, precum și șansa de a explora modele diferite de învățare pentru toți copiii. În
tabere, multe din competiții sunt de fapt joacă sau false competiții care pun nevoia noastră
intensă de a câștiga într-o lumină distractivă. Concursurile din cadrul taberelor te învață să fii
capabil de a face eforturi eroice, de a râde despre asta și de a merge mai departe. Concursurile
din tabere, organizate cum trebuie, sunt o joacă de grup.
Unul dintre cele mai grozave lucruri legate de tabere este impactul pe care aceasta
perioadă îl va avea asupra dezvoltării copiilor. Vor învăța să fie o echipă, să-și facă niște reguli
după care să funcționeze, vor învăța să le respecte și să-și întindă o mână de ajutor ca să
reușească toți. Datorită faptului că participanții sunt împreună tot timpul, că împart camerele, că
sunt obligați să gătească, poate, împreună, că participă la jocuri și concursuri pe echipe, știu
imediat cine e dornic să ajute și cine nu. În școală poți ignora pe cineva care nu se implică, dar
într-o tabără de 10 zile e imposibil. Ceea ce se vede la mulți participanți este o creștere a
toleranței și a capacității copiilor de a rezolva conflictele. Dacă urmează să trăiești într-o cameră
cu colegii tăi 10 zile, trebuie să fii abil, să treci peste o luptă, să tolerezi diferențele și să incluzi
pe toată lumea în activități.
Una dintre motivațiile organizării taberelor este de a-i duce pe copii departe de
betoanele și poluarea orașelor. Dacă doar ne-am face timp să ne oprim și să ne uităm în jurul
nostru, putem admira foarte ușor părțile frumoase ale vieții: răsăriturile, apusurile, stelele
strălucind noaptea pe cer. Chiar și norii întunecați ai unei furtuni pot să apară frumoși în urma
dansului de lumini strălucitoare de prin ei…
după https://www.mamicilasuperlativ.ro/de-ce-să-mi-trimit-copilul-in-tabără-ma
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TEXT B

Током летњих одмора, многи родитељи размишљају о томе како да одмор детета
учине најкомплетнијим и незаборавним. Данас има доста могућности да детету пружите
узбудљив одмор, да га пошаље на љетни дечји камп. Међутим, треба имати на уму да
такав одмор има и предности и мане.
Одмор у кампу разматра интересе детета. Свако дете има хоби, склоности и
интересовања. Одмор у кампу, који је специјализиран за његове омиљене активности и
развој потребних вјештина, биће за дете најкориснији и најзанимљивији.
На новом месту дете добија прилику да сазна више о свету око себе. Летњи
кампови за децу, по правилу, налазе се на местима која се разликују од места његовог
дневног боравка. На пример, камп се може налазити у шуми, у планинама, на обали, итд.
Такво путовање ће помоћи детету да боље погледа флору и фауну новог региона, да
добије много позитивних утисака од посете новим местима.
Будући да је у дечјем кампу, дете учи о самосталности, јер се у овом случају
налази у новом окружењу за њега, у новом тиму, и мора доносити властите одлуке и
преузети одговорност за њих. Далеко од куће, дете мора бити независно,
У кампу дете развија вештине комуникације и понашања у тиму. Летњи камп
помаже деци да развију вештине комуникације. Дете интерагује са другом децом, као и са
новим одраслим особама за њега, прилагођава се новом тиму који усваја своје норме и
правила понашања. Без обзира на врсту кампа, ваш син или ћерка ће добити вредне
комуникацијске вештине с вршњацима и децом различите доби. Деца постају
друштвенија, уче да проналазе компромисе, да нађу излаз из различитих контроверзних
ситуација, итд. Ово позитивно утиче на самопоштовање.
У добром кампу, дијете ће развити своје вјештине, проширити своје хоризонте и
добити нове вјештине.
Побољшава здравље детета. Дисциплина пре свега утиче на то: у кампу
саветници прате правилан узорак спавања, физичке вежбе су увек укључене у програм.
Осим тога, у добром кампу нуде уравнотежене оброке.
Након што се забаве и одморе у кампу, деца ће се у потпуности припремити за
нову школску годину. Пуно утисака, доброг расположења и ведрине духа - све то ће
позитивно утицати на продуктивност учења!
https://sr.lehighvalleylittleones.com/3314-international-camp-childrens-rest-withbenefits.html
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TEXT C

Kids who are fortunate enough to go to summer camp are lucky indeed. Assuming that
the program is safe and well run, summer camp can open a whole new world of friendship,
interests, skills, and independence for your child. If you were lucky enough to go to camp when
you were young, you already know the many ways that camp lets a child step out of everyday
life and try on something new. Take a moment to remember camp as a:
Time without pressure. For many children, school means pressure. Pressure to achieve.
Pressure to do things “on time.” Pressure to learn at someone else’s pace. Some children seem
to be wired to meet these challenges, while others are not. For all of them, camp is a breathing
space in which the pressure is off.
Time to experiment with new skills. Good camps encourage kids to try new things. Away
from the expectations of school friends and in the freer atmosphere of summer, many kids will
try out a ropes course, a wind surfboard, a new art form, or a new sport.
Time to try out new friendships. Camp offers a whole new pool of people to choose from.
Your child had the experience of getting close to someone very different from her or his usual
buddies.
Time to be more independent. For many children, sleep-away camp is the first time they
have been away from home for any appreciable amount of time. The weeks at camp become a
chance to grow up at least a little.
https://psychcentral.com/lib/whats-so-great-about-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 În tabere înveți să devii independent.
2. În tabere există de multe ori un disconfort.
3. Taberele dezvoltă abilitățile de comunicare
4. Taberele pot scădea stresul.
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. scăderea
2. creșterea
3. tolerarea

a. toleranței
b. curiozității
c. stresului
d. diferențelor

Textul B
1. преузима
2. развија
3.побољшава

a. здравље
b. одговорност
c. комуникацију
d. насиље

Textul C
1. try
2. sleep-away
3. meet

a. challenges
b. home
c. new things
d. camp
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Cod

2

1

0

9

III. Transcrie, din fiecare text, câte două cuvinte referitoare la activități din tabere
cuvinte în limba română

cuvinte in limba maternă

cuvinte in limba modernă

______________________

________________________

______________________

______________________

________________________

______________________

IV. Încercuieşte ADEVĂRAT (A) / FALS (F) , ТАЧНО(Т) / НЕТАЧНО(Н), TRUE (T) / FALSE (F)
justificând alegerea cu secvenţe din text.
Cod

21

11

12

13

00

1. Afirmaţie text A. Taberele te învață să fii competitiv.

99
A/F

Justificare:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cod

21

11

12

13

00

2. Afirmaţie text B Укампу дете развија вештине комуникације и понашања у тиму
Образложење:

99
Т/Н

____________________________________________________

____________________________________________________________________________

Cod
3. Afirmaţie text C

21

11

12

13

00

Camps offer opportunities to try new things.

99
T/F

Justification: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

99

V. Continuă fraza următoare utilizând informaţia din textul A:
Lucrurile bune se întâmplă copiilor când
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

VI. Подвуци тачну изјаву, уз образложење, имајући у виду информације из текста.
Аутор у тексту наводи: Будући да је у дечјем кампу, дете учи о:
1. Самосталности
2. Насиљу
3. Себичности
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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: Would you like to go in a summer camp? Why? Why not?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

IX.
Желиш да спроведеш упитник разредним колегама да би сазнао њихово
мишљење о камповима.
Попуни упитник одговарајућим питањима на која ће твоје колеге одговорити.

ПИТАЊЕ

ДА

НЕ

1.

2.

3.

Cod

2

1

0

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 SFÂRȘITUL TESTULUI!
MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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