
 
 
 

 

Nazwa: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce     

Strona: www.zsrudka.edu.pl  

E-mail: erasmus.rudka@interia.eu      

Biuro projektu: ul. Ossolińskich 1, 17-123 Rudka        Telefon: +48 85 739 40 15 

Liczba godzin Cel Działanie 

1.5h 
 

- Przywitanie, poznanie grupy, 
zapoznanie się z rodzajem wyjazdu, 
z oczekiwaniami studentów, ich 
lęków oraz niepewnościami 
dotyczącymi wyjazdu 
 

1. Zmiana imienia na włoski odpowiednik (w przypadku braku zamiennika, wybór podobnego włoskiego 
imienia) – papier samoprzylepny 

2. Nauka przedstawiania się Mi chiamo/Io sono – praca grupowa (gra w memory: grupa siedzi w kółku i 
po kolei przedstawia się dodając własne imię do imion całej grupy) 

3. Wykonanie listy znanych już włoskich wyrazów 
4. Stworzenia muralu Sogni/Paure – na jednej przystępnej ścianie zawieszamy parometrowy arkusz 

papieru. Dzielimy go na dwie części: jasną i ciemną. Na jasnej piszemy lub rysujemy pozytywne 
oczekiwania wobec wyjazdu, na ciemnej lęki lub niepewności. Mural powinien być dostępny grupie, aż 
do powrotu z wyjazdu, aby porównać wyniki – arkusz papieru, przybory biurowe (markery, spraye, 
taśma, mazaki itd.) 

1.5h 
 

- Zapoznanie się w podstawowymi 
wyrazami (przywitania się i 
pożegnania), porami dnia, 
emergency words, liczbami itd. 
- Przyswojenie z podstawowymi 
wyrazami j.w. 

1. Każdy student otrzyma kartki z „rozmówkami”. Czytanie, tłumaczenie i zapoznanie się z wszystkimi 
wyrazami 

2. Kalambury rozmówkowe 
3. Ćwiczenie w parach – każda para dostanie krótki tekst po włosku, jednak niektóre słowa są po polsku. 

Za pomocą „rozmówek” słowa muszą być zamienione 

1 h 

- Czas na rozmowę, zapoznanie się 
z kulturą i obyczajami 
- Historia Bolonii 

1. Anonimowa ankieta. W ankiecie będą poruszone tematyki żywnościowe, kulturowe, obyczajowe, 
podróżnicze. W ankiecie student może zadać pytanie anonimowo, na które odpowiem przed 
wszystkimi 

2. Za pomocą telefonu każdy student ma około 20 minut na stworzenie szybkiej prezentacji/ przewodnika 
na temat jednego monumentu lub miejsca w Bolonii. Mogą to być podstawowe informacje a propos 
jednego muzeum (co jest, ile kosztuje wejście, itd.), najbliższe szlaki trekkingowe lub ile i jak jedzie się 
nad morze. Praca może być w wykonana w parach. Prezentacja na zwykłej kartce (w stylu infopointa) 

1 h 
- Planowanie wyjazdu, zadanie prac 

domowych na wyjazd 

1. Stworzenie listy filmów i playlisty do obejrzenia i słuchania podczas wakacji 
2. Rozdanie kserówek, wskazanie odpowiednich stron internetowych do nauki języka 
3. Czas na pytania, pomoc w ustaleniu szczegółów następnego spotkania 

 


