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Opis kursu
Wymagania wstępne:
Brak.Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie znają języka.

Opis ogólny
Kurs przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie uczyły się języka włoskiego i chcą poznać jego podstawy.
Jest ukierunkowany na kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem i zakłada
aktywny udział słuchaczy w zajęciach.
Opis szczegółowy
Treści merytoryczne:
Słownictwo
W czasie kursu dowiem się:
- Jak zapytać o imię, nazwisko, wiek, pochodzenie i narodowość.
- Jak przedstawić siebie i innych czyli jak zawieramy znajomości.
- Jak w prostych słowach powiedzieć o swojej rodzinie, o tym kim jestem i co lubię
robić.
- Jak zapytać o samopoczucie czyli jak się czujesz? / Jak leci?
Poznam nazwy najczęściej wykonywanych zawodów.Nauczę się opisywania przedmiotów i osób za
pomocą prostych przymiotników
(piccolo ≠ grande; alto ≠ basso; bello ≠ brutto, biondo ≠ bruno, nuovo ≠ vecchio itp.)
Poznam nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Nauczę się pytać o godzinę.
Dowiem się jak zapytać o cenę i umówić się na spotkanie.
Gramatyka

Co to jest rodzajnik i jak się go używa? Czyli rodzajniki określone i nieokreślone.
Jak tworzymy rodzaj żeński i liczbę mnogą przymiotników i rzeczowników?
Czas teraźniejszy czyli jak powiedzieć o tym co robię:
- czasowniki regularne I, II i III koniugacji – podobieństwa i różnice;
- czasowniki nieregularne essere, avere, fare, stare, andare, venire, potere, volere,
dovere.
- Jak zapytać o...? – i udzielić odpowiedzi czyli tworzenie zdań pytających,
oznajmujących i przeczących.
- Dlaczego andare a Roma ale andare in città? Czyli o wątpliwościach i poprawnym
użyciu niektórych przyimków.
- liczebniki główne do 100.
Wymagania oceny
Słuchacz zakończy kurs z wynikiem pozytywnym jeśli będzie regularnie uczestniczył w zajęciach
(przynajmniej 50 % obecności) , będzie aktywny na zajęciach, przygotowany do zajęć (zadania domowe)
oraz zaliczy końcowy test pisemny.
Literatura
Podręcznik: Nuovo Progetto Italiano1(T. Marin, S.Magnelli, wydawnictwo: Edilingua) + dodatkowe
materiały autorskie.
Cel ogólny kursu
Ogólnym celem kursu jest wykształcenie elementarnej kompetencji językowej umożliwiającej
rozumienie i samodzielne formułowanie prostych wypowiedzi w prostych sytuacjach komunikacyjnych.
Oczekiwane efekty kształcenia
Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz będzie potrafił zrozumieć i sformułowaćproste
zdania na tematy zawarte w opisie kursu.

