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1. Parcul de distracţii din tabără este ........................................ copiilor numai între orele 10 şi 18, pe 
timpul verii.
2. Fiecare tabără de vară sau de iarnă are propriul ...................................        , pe care trebuie să-l re-
spectăm.
3. Pentru a fi în siguranţă în drumeţiile făcute la munte, e bine să avem la noi un             special.
4. Când învăţăm să schiem, avem nevoie de un ........................................................ .
5. Parcurgerea ................................................  turistic de la cabana „Scufiţa Roşie” şi până 
la prima poiană durează două ore.

„TINEREŢEA LA MUNTE”, TABĂRĂ DE VARĂ!

1. Aţi fost vreodată într-o tabără de vară? 

• Unde şi când? 
• Dar într-una de iarnă?
• Ce activităţi aţi avut acolo?

2. a. Potriviţi cuvintele cu imaginile corespunzătoare: 

1. tabără de vară     

2. a lupta cu spada

4. a se da cu tiroliana     

3. a trage cu arcul

5. a escalada   

2. b. Citiţi propoziţiile de mai jos şi completaţi spaţiile libere cu 
un cuvânt din săculeţ. Atenţie! Puneţi cuvintele la forma corectă: 

      a. traseu    b. echipament c. regulament  d. accesibil      e. instructor
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3. a. Ascultaţi un dialog despre o tabără de vară la munte şi 
puneţi în ordine următoarele imagini: 

3. b. Ascultaţi dialogul din nou şi stabiliţi dacă propoziţiile de mai 
jos sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Discuţia de mai sus se desfăşoară la un post de radio local.

2. Tabăra de vară are loc pentru prima dată în judeţul Hunedoara.

3. La tabăra de vară se pot înscrie numai copiii cu vârsta de peste 10 ani.

4. În tabără trei bucătari vor pregăti mâncarea copiilor.

4. Eşti într-o tabără de vară la munte. Realizează programul unei zile 
din tabără, de dimineaţa şi până seara: ce activităţi ai, cu cine, când, 
unde şi la ce ore. Apoi, prezintă programul stabilit de tine clasei.

5. Tu şi colegul tău organizaţi o tabără de vară la 
munte. Discutaţi şi faceţi o ofertă de tabără. Țineţi cont de: locul ales, 
perioadă, durată, vârstele copiilor, mijlocul de transport folosit, activi-
tăţile pe care le pot avea copiii, meni, locurile pe care le pot vizita.
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