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Ai de realizat un proiect despre „Taberele pentru copii”.
Fiindcă te interesează în mod deosebit subiectul, te pregăteşti
serios. Astfel, cauţi informaţii atât în TEXTUL A, cât şi în TEXTUL B.
Îţi recomandăm să citeşti cu atenţie textele propuse şi să
răspunzi la fiecare dintre cerinţele date.
SUCCES!
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TEXTUL A

Cinci beneficii ale taberelor pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor
Taberele sunt, de fiecare dată, perioade bogate în trăiri care rămân mult timp în mințile
copiilor. Sunt amintiri pe care aceștia le vor povesti cu drag și sunt experiențe din care au o
mulțime de lucruri de învățat. Timpul petrecut în compania altor copii și departe de părinții lor îi
determină pe cei mici să învețe lucruri noi despre oamenii din jurul lor, dar și despre ei înșiși.
Iată câteva motive pentru care taberele sunt mereu o idee bună în ceea ce privește
petrecerea timpului în vacanțele școlare:
1. Activitatea fizică
Astăzi, din ce în ce mai puțini copii fac sport sau înțeleg beneficiile activității fizice. Ei petrec
majoritatea timpului așezați comod, cu ochii în telefon, calculator, televizor și, de multe ori,
activitatea lor fizică se rezumă la orele de sport de la școală. În tabere, sportul este una
dintre activitățile principale. Copiii își consumă energia jucându-se, practicând diverse
sporturi de echipă sau plimbându-se, toate aceste activități fiind oportunități de mișcare.
Copiii se regăsesc mereu în mijlocul acțiunii.
2. Creșterea încrederii în sine
Fiind un altfel de mediu decât cel cu care s-au obișnuit copiii în viața de zi cu zi, taberele le
oferă ocazia de a socializa, de a-și face prieteni noi și de a participa la cele mai diverse
concursuri. Astfel, copiii au posibilitatea de a învăța lucruri noi și de a-și descoperi talente de
care nu erau conștienți, având parte de reușite care le vor spori încrederea în ei înșiși.
3. Dezvoltarea anumitor abilități
Prin programele lor, taberele pun la dispoziția copiilor activități, cursuri și echipamente care
le sunt utile pentru a-și dezvolta abilitățile sportive și spiritul de aventură. Varietatea de
activități oferă copiilor posibilitatea de a descoperi ce le place să facă și la ce activități se
pricep cel mai bine.
4. Socializarea
Taberele sunt mediul perfect de interacțiune, comunicare și socializare. Plecarea în tabără
presupune formarea unei comunități ai cărei membri trebuie să trăiască în același loc pentru
câteva zile, trebuie să învețe să se respecte unii pe ceilalți, să comunice și să lucreze
împreună. Taberele susțin ideea de muncă în echipă și de comunicare, fiind un mediu
propice socializării, dezvoltării unor noi relații de prietenie sau închegării celor mai vechi.
5. Conectarea cu natura
În tabere, copiii au prilejul de a se reconecta cu natura, de a petrece mai mult timp în aer
liber, făcând diverse activități. Aceasta este o schimbare față de stilul de viață obișnuit și are
un efect benefic în ceea ce privește dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a copiilor.
Prin toate aceste beneficii, precum și prin îmbinarea învățatului cu joaca, taberele se
transformă în experiențe care ajută copiii să se dezvolte pe plan personal, să își descopere
anumite abilități sau talente și să învețe să se adapteze la anumite situații atunci când sunt
departe de părinți. Putem spune astfel că taberele sunt un prim pas spre dobândirea
independenței.
După http://kidster.ro/5-beneficii-ale-taberelor-pentru-dezvoltarea-sanatoasa-a-copiilor
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TEXT B

Why Camp is Great for Children

If you’ve been to camp, you’re not surprised to hear about the benefits of summer camp.
Experiencing life at camp yourself as a child, you know the profound positive effects that still
matter to you as an adult, and you also know that you want the same thing for your own kids.
But if you didn’t go to camp as a child, you may not realize just how good the experience is for
children. You may not know why so many parents are committed to sending their kids to camp.
So while we have talked about most of these before, here is a list of the most important reasons
to send your kids to camp.
At camp, children:
1. Spend their day being physically active– As children spend so much time these days inside
and mostly sitting down, camp provides a wonderful opportunity to move. Running, swimming,
jumping, hiking, climbing!
2. Experience success and become more confident – Camp helps children build selfconfidence and self-esteem by removing the kind of academic, athletic and social competition
that shapes their lives at school. With its non-competitive activities and diverse opportunities to
succeed, camp life is a real boost for young people.
3. Unplug from technology – When kids take a break from TV, cell phones, and the Internet,
they rediscover their creative powers and engage the real world— real people, real activities,
and real emotions. They realize there’s always plenty to do.
4. Grow more independent – Camp is the perfect place for kids to practice making decisions for
themselves without parents and teachers guiding every move. Managing their daily choices in
the safe, caring environment of camp, children welcome this as a freedom to blossom in new
directions.
5. Make true friends – Camp is the place where kids make their very best friends. Free from the
social expectations pressuring them at school, camp encourages kids to relax and make friends
easily. All the fun at camp draws everyone together – singing, laughing, talking, playing, doing
almost everything together.
(adapted from https://www.rockbrookcamp.com/parents/children-camp-great)
1

blossom – to develop and become more successful
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2

1

0

9

I. Bifează, în tabelul de mai jos, căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi corespunde fiecare
dintre afirmaţiile din stânga.
A
B
C
D
TEXT TEXT AMBELE NICIUN
A
B
TEXTE
TEXT
1. În tabere, copiii petrec majoritatea timpului în
singurătate.
2. Participarea copiilor la tabere este benefică.
3. În tabără, copiii își fac cei mai buni prieteni.
4. În tabere, copiii au ocazia să se reconecteze cu
natura.

II.Pentru fiecare text, asociază, prin săgeți, cuvintele care să reflecte informațiile prezentate.

Cod

2

1

0

9

Cod

2

1

0

9

Textul A
1. vacanțele
2. muncă
3. conectarea
4. spiritul

a. obligatoriu
b. cu natura
c. de aventură
d. în echipă
e. școlare

Textul B
1. go
2. physically
3. take
4. make

a. friends
b. a break
c. to a camp
d. active
e. homework

Test 1 – Limbă și comunicare – Limba engleză
Pagina 5 din 9
EN VI - 2018

Cod

2

1

0

9

III. Transcrie, din fiecare text, câte două cuvinte care denumesc activități desfășurate în
tabără.
cuvinte în limba română

English words

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

IV.Încercuieşte ADEVĂRAT (A)/FALS (F) sau TRUE (T) / FALSE (F), justificând alegerea cu
secvenţe din text.
Cod
21
11
12
13
00
99
1. Timpul petrecut departe de părinți nu îi învață nimic pe copii.

A/F

Justificare:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cod

21

11

12

13

00

2. În tabere, copiii învață jucându-se.

99
A/F

Justificare:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

12

13

00

3. Unplugging from technology, kids have nothing else to do.

99
T/F

Justification:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

21

11

4. At camp, kids have the opportunity to make their own decisions.

12

13

00

99
T/F

Justification:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

21

11

12

13

00

99

V. Subliniază varianta corectă, motivând alegerea prin valorificarea informaţiilor din textul A.

În textul A se afirmă că în prezent copiii fac/ nu fac prea multă mișcare, activitatea lor
fizică rezumându-se de obicei la __________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

VI. Continue the following sentence using information from text B.

Life at camp as a child has positive effects _________________________________________

___________________________________________________________________________
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Utilizarea informaţiilor din texte în pregătirea temei
„Taberele pentru copii”

Cod

2

1

0

9

VII. Prezintă într-un enunț o asemănare între cele două texte.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Cod

2

1

0

9

VIII. Answer the following question: Would you like to go to a summer camp? Why(not)?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Cod

2

1

0

9

IX. Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor tăi, în clasă, pentru a afla la ce fel
de tabere și-ar dori să participle în vacanța de vară.
Completează chestionarul de mai jos cu întrebările potrivite, la care colegii tăi trebuie să
răspundă.
ÎNTREBARE

DA

NU

1.

2.

3.

4.

Cod

2

1

0

9

X. Care dintre beneficiile taberelor prezentate în cele două texte sunt importante pentru tine?
Motivează-ți răspunsul în maximum 5 rânduri.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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