62. Gennaro: CHE COSA MANGI? CHE COSA BEVI?
Emma: CO JESZ? CO PIJESZ?
Gennaro: Facciamo merenda!
Emma: Zjedzmy podwieczorek!
NA 1.05.2020

Introduzione: Wstęp:
Gennaro: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del programma Fioretti di lingua italiana!
Emma: Witamy wszystkich słuchaczy programu „Kwiatki języka włoskiego!”
Minęła szesnasta trzydzieści…
Gennaro: Sono le quattro e mezza passate…
Emma: O tej porze mam ochotę coś przekąsić…
Gennaro: Hai voglia di mangiare qualcosa?
Emma: Sì, papà. Facciamo merenda!
Tato, zjedzmy coś na podwieczorek!
Gennaro: Bene, vado in cucina…
Emma: Aspetta! Vengo anch’io!
To idę z tatą do kuchni...
(TU SŁYCHAĆ ODGŁOS KROKÓW, OTWIERANYCH DRZWI I PONOWNIE KROKÓW)

Sviluppo: Rozwinięcie:
Emma: Myślę, by przygotować sobie kanapkę i coś do picia...
Penso di prepararmi un panino e qualcosa da bere.
Gennaro: Un panino? Con che cosa?
Emma: Con formaggio, lattuga e pomodoro.
Zjem kanapkę z serem, sałatą i pomidorem…
A teraz ja zapytam tatę, co zje…
E tu, papà, che cosa mangi?
Gennaro: Io mangio un panino con il tonno, olive e pomodoro.
Emma: Buono!
Tata zje kanapkę z tuńczykiem, oliwkami i pomidorem…

A może mama też coś zje?
Forse anche la mamma vuole mangiare qualcosa?
Gennaro: Hai ragione.
Emma: Cosa mangia la mamma?
Gennaro: La mamma di sicuro preferisce qualcosa di dolce.
Emma: Mama na pewno woli coś słodkiego!
Przygotujemy jej kanapkę z kremem czekoladowym!
Gennaro: Le prepariamo un panino con la crema di cioccolato…
(TU SŁYCHAĆ ODGŁOS OTWIERANEGO CHLEBAKA ORAZ DRZWI DO LODÓWKI)
Emma: Powtórzmy nazwy nowych produktów:
(TU SŁYCHAĆ ODGŁOS KŁADZIONYCH NA STOLE PRODUKTÓW)
sałata to…
Gennaro: …la lattuga.
Emma: Na tuńczyk mówimy…
Gennaro: …il tonno.
Emma: Oliwki to po włosku…
Gennaro: …le olive...
Emma: …zaś krem czekoladowy…
Gennaro: …la crema di cioccolato.
Emma: Teraz pomyślmy o czymś do picia…
Ora pensiamo a qualcosa da bere!
Gennaro: Cosa bevi Emma?
Emma: Io bevo un succo di frutta, e tu?
Gennaro: Io bevo un bicchiere d’acqua.
(TU SŁYCHAĆ ODGŁOS NALEWANYCH NAPOJÓW)
Emma: E la mamma, che cosa beve?
(TU SŁYCHAĆ ODGŁOS ZAPALONEGO GAZU)
Gennaro: Lei beve una tazza di caffè.
(TU SŁYCHAĆ ODGŁOS MOKI I NALEWANEGO NAPOJU)
Emma: Ciekawe, czy nasi słuchacze zrozumieli, co będziemy pić..!
Ja napiję się soku owocowego.
Io bevo un succo di frutta.

Gennaro: Io bevo un bicchiere di acqua.
Emma: Ty pijesz szklankę wody.
Tu bevi un bicchiere d’acqua.
Gennaro: La mamma beve una tazza di caffè.
Emma: Mama pije filiżankę kawy.
Gennaro: Un bicchiere...
Emma: …to szklanka.
Gennaro: Una tazza...
Emma: …to filiżanka.

Conclusione: Zakończenie:
Emma: Na koniec uporządkujemy Wam, mili słuchacze, odmianę czasowników „jeść”
oraz „pić” w liczbie pojedynczej czasu teraźniejszego:
ja jem Gennaro: io mangio,
Emma: ty jesz Gennaro: tu mangi,
Emma: on lub ona je Vito: lui/ lei mangia;
Emma: ja piję Gennaro: io bevo,
Emma: ty pijesz Gennaro: tu bevi,
Emma: on lub ona pije Gennaro: lui/ lei beve.
Emma: Proste?
Gennaro: Facile!
Emma: Ora vado a riposare…
Teraz pójdę odpocząć, bo jestem najedzona!
Sono sazia!
Gennaro: Per oggi è tutto!
Emma: Alla prossima!

Tutti: Ciaooo!

Ispirazioni musicali: / Inspiracje muzyczne:
Mamma gnam gnam, Canzone per bambini di Coccole Sonore

