
 
Zajęcia z języka włoskiego - listopad 

 

1. Io gioco (ijo dzioko)– Ja się bawię 

 Con che cosa giochi? (kon ke koza dzioki?) - Czym się bawisz? 

 Io ho (ijo o) Ja mam :  l'orsetto (lorsetto) - miś, il treno - pociąg, la palla - piłka, 

 la bambola - lalka, le figurine – karty do gry, la macchina ( la makkina) – 

 samochód, la corda (korda) – skakanka, il lego – klocki lego, il trattore – 

 traktor, il domino – domino, la casa (kaza)per le bambole – domek dla lalek. 
 

 Paola, con che cosa giochi?(paola kon ke koza dzioki) – Paula czym się 

 bawisz? 

 Io gioco con una bambola – Bawię sie lalką 

 Hai una casa per le bambole ( aj una kaza per le bambole) – masz dom dla 

 lalek? 

 Si, ce l'ho. (si, cze lo) – tak , mam.  

 E tu, con che cosa giochi? ( e tu, kon ke koza dzioki?) - a ty , czym się bawisz? 

 Io gioco con un robot ( ijo dzioko kon un robot) – Bawię się robotem. 

  

2. Il mio giocattolo preferito - ( il mijo dziokattolo preferito) – moja ulubiona 

zabawka 

 Di che cosa e (di ke koza e) – powiedz co to jest? 

 Come si chiama ( kome si kiama) – jak się nazywa? 

 Disegna il tuo giocattolo preferito( dizenia il tuo dziokattolo preferito) – 

 narysuj swoja ulubiona zabawkę. 
 

 3. Posso giocare....?(posso dziokare) – mogę grać...? 

 Vuoi giocare...? (włoj dziokare) – chcesz grać... ? 

 Mi piace... (mi piacze)/ Non mi piace (non mi piacze) – Lubię …/Nie lubię... 

 Ti piace giocare con...?(ti piacze dziokare kon...) - Lubisz grać w … 

 Con chi giochi? ( kon ki dzioki) – z kim się bawisz? 

 Io gioco con il cane (ijo dzioko kon il kane) – Bawię się z psem 

 Io gioco con gli amici (ijo dzioko kon li amiczi) – Bawię się z przyjaciółmi 

 

 4. Che cosa ti piace fare? ( ke koza ti piacze fare)- co lubisz robić? 

 Io guardo i cartoni animati ( ijo głardo i kartoni animati) – ja oglądam 

 kreskówki 

 Io gioco al pallone (ijo dzioko al pallone) – ja gram w piłkę  
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 Io disegno e coloro ( ijo dizenio e koloro) – ja rysuję i koloruję 

 Io gioco a nascondino ( ijo dzioko a naskondino) – ja bawię się w chowanego 

 Mi piace sciare ( mi piacze sziare) – lubię jeździć na nartach 

 Mi piace fare un pupazzo di neve ( mi piacze fare un pupacco di newe) – lubię 

 lepić bałwana 

 Mi piace nuotare ( mi piacze nłotare) – lubię pływać 

 Mi piace andare in bici ( mi piacze andare in biczi) – lubię jeździć rowerem 

 

 5. Dov'e si e nascosto Tobia? Gdzie się schował Tobia? 

 

 Tobia e..... 

 sopra il letto – na łóżku, davanti alla porta – przed drzwiami, dietro il divano – 

 za kanapą, sotto il letto – pod łóżkiem, dentro l'armadio – w szafie 

 

 Che cosa c'e sotto la sedia? (ke koza cze sotto la sedia) – co znajduję się pod 

 krzesłem? 

 Che cosa c'e dietro la porta?(ke koza cze dietro la porta) – co znajduję się za 

 drzwiami? 

 Sopra – na (nad), sotto - pod, davanti - przed, dietro - za, fuori (fłori)– poza  

 (na zewnątrz), dentro – wewnątrz (w środku) 
  

 

 6. Przypominamy słownictwo poznane we wrześniu i październiku, 

 formy grzecznościowe 

 Zabawy ruchowo-naśladowcze, dramy, piosenki   

 Tic,tac… piove, La canzone dei Numeri, Il mio corpo, Dite Bambini, E cosi.. 

          

          


