45. Clarissa: PRATICHI UNO SPORT?
Jacopo: Giovani atleti
Emma: CZY UPRAWIASZ JAKIŚ SPORT?
Alessandro: Młodzi sportowcy
NA 22.11.2019

Introduzione: Wstęp:
Clarissa: Buon pomeriggio a tutti!
Emma: Rozpoczynamy weekend…
Jacopo: Inauguriamo il fine settimana…
Alessandro: …con la nuova puntata dei…
Clarissa: …Fioretti di lingua italiana!
Emma: ...nowym odcinkiem „Kwiatków języka włoskiego”!
O czym porozmawiamy dziś?
Jacopo: Oggi parliamo dello sport!
Emma: Dziś porozmawiamy o sporcie!
Alessandro: Viva lo sport!
Emma: Niech żyje sport!
Rozumiem, że jesteście gotowi?
Clarissa: Pronti…
Jacopo: Partenza…
Alessandro: Via!
(TU SŁYCHAĆ GWIZDEK NA START)
Emma: Ruszamy!

Sviluppo: Rozwinięcie:
Ciekawe, jakie sporty uprawiają najczęściej włoskie dzieci?
Ragazzi, quali sono gli sport più praticati dai bambini italiani?
Jacopo: ll nuoto!
Alessandro: Il calcio e la pallacanestro!
Clarissa: La ginnastica artistica e la pallavolo!

Emma: Aha…
No to powtórzmy!
Na pierwszym miejscu jest...
(TU SŁYCHAĆ SZUM I PLUSK WODY)
Jacopo: Il nuoto.
Emma: To pływanie!
No tak, przecież Włochy leżą w basenie Morza Śródziemnego…
Jacopo: Al primo posto c’è il nuoto.
Emma: A co jest na drugim miejscu?
Cosa c’è al secondo posto?
(TU SŁYCHAĆ OKRZYKI NA STADIONIE)
Alessandro: Il calcio...
(TU SŁYCHAĆ RYTMICZNĄ MUZYKĘ I APLAUZ PUBLICZNOŚCI)
Clarissa: …e la ginnastica artistica.
Emma: A to już znamy z poprzednich lekcji!
Drodzy słuchacze, czy pamiętacie, że il calcio oznacza piłkę nożną,
natomiast la ginnastica artistica – gimnastykę artystyczną?
Alessandro: Al secondo posto ci sono il calcio...
Clarissa: …e la ginnastica artistica.
Emma: Na trzecim miejscu są…
(TU SŁYCHAĆ ODBIJANIE PIŁKI)
Jacopo: La pallacanestro…
(TU SŁYCHAĆ UDERZENIE PIŁKI)
Clarissa: …e la pallavolo.
Emma: La pallacanestro to koszykówka,
natomiast la pallavolo oznacza siatkówkę.
Zwróćcie uwagę, że zarówno jedna jak i druga nazwa w języku włoskim zawiera
w sobie wyraz la palla, który oznacza „piłkę”.
Jacopo: Al terzo posto ci sono la pallacanestro…
Clarissa: …e la pallavolo.
Emma: Poznaliśmy już nazwy najpopularniejszych wśród włoskich dzieci dyscyplin
Sportowych.

Alessandro, proszę, zapytaj teraz Clarissę, czy uprawia ona jakiś sport?
Alessandro: Clarissa, tu pratichi uno sport?
Clarissa: Sì, faccio ginnastica artistica.
E tu, Alessandro?
Alessandro: Io gioco a calcio.
Jacopo, anche tu pratichi uno sport?
Jacopo: Sì, gioco a pallacanestro e poi, mi piace nuotare.
Emma: Clarissa ćwiczy gimnastykę artystyczną!
Clarissa: Io faccio ginnastica artistica.
Emma: Alessandro trenuje piłkę nożną.
Alessandro: Io gioco a calcio.
Emma: Jacopo gra w koszykówkę…
Jacopo: Io gioco a pallacanestro…
Emma: …i lubi pływać!
Jacopo: …mi piace nuotare.
Emma: Na koniec zapytamy naszych przyjaciół,
jak często trenują oni swoją ulubioną dyscyplinę?
Clarissa: Jacopo, giochi spesso a pallacanestro?
Jacopo: Una volta alla settimana.
E tu, Clarissa? Ti alleni spesso?
Clarissa: Io mi alleno tre volte alla settimana.
Alessandro, e tu?
Quante volte ti alleni?
Alessandro: Io mi alleno quattro o cinque volte alla settimana!
Emma: Podsumujmy: Jacopo gra w koszykówkę…
Jacopo: …una volta alla settimana…
Emma: …raz w tygodniu.
Clarissa ćwiczy…
Clarissa: ...tre volte alla settimana.

Emma: …trzy razy w tygodniu.
Alessandro trenuje…
Alessandro: …quattro o cinque volte alla settimana…
Emma: …aż cztery lub pięć razy w tygodniu.

Conclusione: Zakończenie:
Jesteś prawdziwym, młodym piłkarzem!
Jacopo: Sei un vero, giovane calciatore!
Alessandro: Anche voi siete dei bravi atleti!
Emma: Także Clarissa i Jacopo są dobrymi sportowcami!
Drogi słuchaczu, czy i Ty uprawiasz jakiś sport?
Clarissa: Caro ascoltatore…
Jacopo: Anche tu pratichi uno sport?
Alessandro: Ti alleni spesso?
Emma: Jak często trenujesz?
Clarissa: Per oggi è tutto…
Emma: Na dziś to wszystko…
Jacopo: Alla prossima!
Tutti: Ciaooo!

