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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

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

Deti môžu počas leta tráviť čas aj na letných táboroch. Existuje množstvo druhov táborov,
ktoré sa každoročne uskutočňujú, takže výber je skutočne široký. Obľúbené sú okrem
pobytových táborov tábory prímestské. Tie spravidla fungujú tak, že ráno rodičia privedú deti do
tábora a poobede v dohodnutom čase si deti vyzdvihnú, čiže deti v tábore nespia, ale každý
deň tam dochádzajú. Výhodou je, že deti nie sú stresované dlhodobým pobytom v cudzom
prostredí a najmä spaním mimo domova. Tieto prímestské tábory bývajú rôzne zamerané - na
šport, jazyky, umenie alebo trebárs jazdenie na koňoch. Jednoducho, stačí si vybrať z ponuky a
prispôsobiť zameranie tábora záujmom dieťaťa. Prímestské tábory bývajú lacnejšie než
pobytové, nakoľko deti nemusia platiť za ubytovanie.
Dlhodobé, teda pobytové tábory, poskytnú dieťaťu taktiež kopec zážitkov. Sú vhodné pre
deti, ktoré zvládajú byť nejaký čas v cudzom prostredí a aj tam prespávať. Ak je vaše dieťa
nesmelé, možno pomôže, ak ho prihlásite na tábor spolu s jeho spolužiakom, kamarátom,
bratrancom či sesternicou. Tieto tábory bývajú opäť s rôznym zameraním a ponuka je tiež
bohatá. Pri výbere tábora je však skutočne dôležité byť opatrní, nakoľko svoje ratolesti
zverujeme do rúk cudzích ľudí. Preverte si preto usporiadateľov tábora, zistite si čo najviac
informácií a snažte sa získať referencie od rodičov, ktorých deti takýto tábor absolvovali.
Tábory, či už tie prímestské alebo pobytové, bývajú cenovo rôzne náročné. Nie vždy však
vyššia cena znamená automaticky aj vyššiu kvalitu. Prihlasovať deti na letné tábory by ste mali
čo najskôr, ak ste tak doteraz neurobili, pretože neskôr nemusí byť už dostatok voľných miest.
Niektorí rodičia, najmä ak už majú doma školákov, nechávajú svoje deti cez prázdniny aj
samé doma. I keď sa nemusí nič stať a deti naozaj vydržia bez problémov, kým rodičia neprídu
z práce, predsa len nie je na škodu prihlásiť dieťa na nejaký ten tábor alebo mu zabezpečiť
dozor. Práve veľa voľného času a nuda môžu totiž viesť u niektorých detí ku kriminalite alebo
skúšaniu drog. V tábore je čas vyplnený množstvom aktivít, takže na zlé veci čas ani priestor
nezostane a dieťa sa navyše aj veľa naučí, zabaví sa a nájde si nových kamarátov. Taktiež, ak
má nejaký dozor, je pravdepodobnejšie, že sa do ničoho nezapletie a vy budete mať aspoň
lepší pocit, že je vaše dieťa v bezpečí.
(https://ceresnicky.estranky.sk/clanky/pre-rodicov/co-s-detmi-cez-letne-prazdniny_.html)
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TEXT C

Why I Love Summer Camp
By Corbin
I am only 14 years old but I will remember the summer camp for the rest of my life. Most people
will never do the things that I've had the opportunity to do at camp. In my opinion, summer camp
is one of the best experiences a child can have.
There are so many children in the world who feel restricted by society; I know because I was
one of them. Many times I feel I have a different personality at school or at home. But when you
go to summer camp, you can change what you don't like about your personality, or you can be
completely different, a new person, if you want.
The truth is that camp is just fun. I simply never stop smiling when I'm there. The summer camp
I love is Green River Preserve in the mountains in North Carolina. In my opinion, it is probably
the most beautiful place on the planet. Anytime I'm near mountains, I'm completely amazed.
So, yes, my camp is beautiful to me, not simply because of the mountains, but because of the
community. You go there and even if you don't know a single person, you immediately feel at
home. I met so many new people in this spectacular place!
Summer camp is an opportunity, and I wish all children can experience the magic, the home,
and the wonder that I enjoyed during my time at this camp.
(adapted from https://www.acacamps.org)
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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
D

1. În text se vorbește despre faptul că taberele
pentru copii sunt folositoare.
2. Textul prezintă o tabără de copii din Franța.
3. Textul vorbește despre două tipuri de tabere
pentru copii.
4. Textul este scris de un băiat care iubește taberele.

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. letný
2. cudzie
3. kopec

a. prostredie
b. rodičia
c. zážitkov
d. tábor

Textul C
1. summer
2. best
3. beautiful

a. place
b. camp
c. films
d. experiences
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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

slová v slovenskom jazyku

words in English

______________________

________________________

______________________

______________________

________________________

______________________

IV. Încercuieşte ADEVĂRAT (A) / FALS (F) sau PRAVDIVÉ (P) / NEPRAVDIVÉ (N) sau TRUE
(T) / FALSE (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. Prímestské tábory bývajú rôzne zamerané.

99
P/N

Zdôvodnenie: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

3. Children must be calm and serious at the summer camp.

99
T/F

Justification: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

99

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

2

1

0

9

VI. Podčiarkni správny variant, zdôvodni svoj výber použitím informácií z textu B.
V texte autor odporúča/neodporúča poslať deti do pobytových táborov, lebo ...

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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. Give a short answer: Do you like summer camps in the mountains? Why/ why not?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

IX. Chceš zostaviť dotazník pre svojich spolužiakov, aby si zistil/zistila, či chodievajú do letných
táborov.
Doplň do nižšie uvedeného dotazníka vhodné otázky, na ktoré budú tvoji spolužiaci odpovedať.

OTÁZKA

ÁNO

NIE

1

0

1.

2.

3.

Cod

2

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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