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Witam! Na początku podałam szereg linków, które radzę wykorzystać w celu bardziej
udanej  nauki ze względu na to,  iż  obszar tematyk i  reguł gramatycznych jest  na tyle
złożony,  że  nie  sposób  umieścić  wszystko  w  jednym  kursie.  Co  za  tym  idzie,  celem
niniejszego kursu jest zaciekawienie i zachęcanie do bardziej obszernej i trwałej nauki
języka włoskiego. Dlatego kurs ten opierać się będzie na poznawaniu kultury włoskiej  
i  jej  wesołych stron – wszyscy wiemy jacy Włosi  są głośni,  więc proszę się zabawić  
tą piosenką, którą dzisiaj możemy usłyszeć także w polskiej telewizji w trakcie reklamy
piwa podczas Champions League.

Jeżeli myślicie, że piosenka ta nie ma żadnego sensu pod względem kulturowym, oprócz
jedzenia makaronu – zresztą nie na darmo jest to najwyraźniejszy stereotyp włoski – to
pozwolę  sobie  powiedzieć,  iż  tak  nie  jest.  Ta  piosenka  ma  na  celu  obalenie  wojny  
i podkreślenia tego, iż głodny naród będzie skłonny do rewolucji. Więc miłego śpiewania
i udanego kursu włoskiego.

Z perspektywy tego, iż włosi mówią: „Canta che ti passa” – „Pośpiewaj i będzie ci lepiej”
nie znam lepszego początku niż rozpoczynanie kursu z piosenką.

Ćwiczenie 1. Zacznijmy od odpowiadania na następujące pytania na temat Włoch

1. Czy znasz Włochy?
2. Z czym ci się kojarzy piosenka, która ma na tytuł “La pappa con il pomodoro?
3. Czy lubisz makaron?
4. Czy znasz jakieś stereotypy dotyczące Włochów?

Ćwiczenie 2. Posłuchaj piosenki i uzupełnij luki w tekście

www.youtube.com/watch?v=TZ5Zwrcvvaw

Viva la pappappappa
col popopopopopopomodoro
Viva la pappappappa
che è un capopopopopopolavoro
Viva la pa papappappa
col popopomodor

La storia del _____________
ormai ce l’ha insegnato
che il popolo _____________
fa la rivoluzion
ragion per cui affamati
abbiamo _____________
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perciò buon appetito
facciamo _____________

Viva la pappappappa
col popopopopopopomodoro
…
La pancia che ____________
è causa del complotto
è causa della _____________
abbasso il direttor
la zuppa ormai l’è _____________
e noi cantiamo tutti
vogliamo detto ______________
la pappa al pomodor

Viva la pappappappa
col popopopopopopomodoro

Ćwiczenie 3. Spróbuj zrozumieć, co oznaczają te słowa:

La parola “pancia” significa:

1. brzuch;
2. głód;
3. ból;
4. wojna.

La parola “popolo” significa:

1. brzuch;
2. głód;
3. ból;
4. lud.

La parola “rivoluzion” significa:

1. wojna;
2. bitwa;
3. rewolucja;
4. walka.
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La parola “buon appetito” significa:

1. dobranoc;
2. jedzenie;
3. rewolucja;
4. smacznego.

La parola “cantiamo” significa:

1. skaczmy;
2. walczmy;
3. śpiewajmy;
4. ruszajmy.

La parola “zuppa” significa:

1. chleb;
2. rosół;
3. zupa;
4. makaron.

Ćwiczenie  4.  Aby  utrwalić  słówka  spróbuj  uzupełnić  luki  poniżej  podanymi
słówkami:

POPOLO - ABBIAMO – BORBOTTA - STORIA – VIVA – LOTTA - POMODORO - 
CANTIAMO

Viva la pa-pa-pappa
Col po-po-po-po-po-po-...................
Ah viva la pa-pa-pappa
Che è un capo-po-po-po-polavoro
Viva la pa-pappa pa-ppa
Col po-po-pomodor

La ............ del passato
Ormai ce l´ha insegnato
Che un .......... affamato
Fa la rivoluzion
Ragion per cui affamati
............. combattuto
Perciò "buon appetito"
Facciamo colazion
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Viva la pa-pa-pappa
Col po-po-po-po-po-po-pomodoro
Ah viva la pa-pa-pappa
Che è un capo-po-po-po-polavoro
Viva la pa-pappa pa-ppa
Col po-po-pomodor

La ......... che borbotta
È causa del complottto
È causa della .............:
"abbasso il Direttor!"
La zuppa ormai l´è cotta
E noi ............ tutti
Vogliamo detto fatto
La pappa al pomodor!

Viva la pa-pa-pappa
Col po-po-po-po-po-po-pomodoro
Ah viva la pa-pa-pappa
Che è un capo-po-po-po-polavoro
............ la pa-pappa pa-ppa
Col po-po-pomodor
Viva la pa-pappa pa-ppa
Col po-po-pomodor!

Ćwiczenie 5. Na zakończenie możesz pobawić się anagramując poniżej podane 
słowa:

OMORPDOO 

CNAATIOM 

OOPLPO 

PATPEIOT 

SAROTI 

OPSSAAT 

MAFAATOF
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