DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Wideo A.1
1.1. Mapa myśli
Wypisz wszystkie znane Ci słowa, które wiążą się z wyrazem “zdrowie”. Patrz przykład poniżej:

ZDROWIE

1.2 Formularz do wypełnienia
Uzupełnij brakujące informacje:

centrum medyczne

1.3 Łączenie słów i obrazów
Dopasuj słowa do odpowiednich obrazów. Patrz przykład poniżej:
1.
4.
a) żona i dzieci

b) książeczka
szczepień

2.

5.
e) szczepienie

f) alergia
3.

6.
e) lekarz

f) odra

Solutions:
1. ____

2. _____

3. _____

4. _____

5. b

6. _____

2.1 Prawda czy fałsz
Obejrzyj wideo i zaznacz prawidłową odpowiedź. Patrz przykład poniżej:
Prawda
Np. Abdullah jest w szpitalu.
1. Abdullah zna lekarza.
2. Abdullah mieszka w Santa Croce.
3. Abdullah jest kawalerem.
4. Rodzice Abdullaha mieszkają we Francji.
5. Abdullah ma odrę.
6. Abdullah nie ma żadnej alergii.
7. Abdullah otrzymał książeczkę szczepień.
8. Abdullah ma pracę.

Fałsz
X

2.2 Łączenie pytań i odpowiedzi
Dopasuj pytania lekarza do odpowiedzi Abdullaha. Patrz przykład poniżej:
LEKARZ / PYTANIE
1. Czy to pierwszy raz?

PACJENT / ODPOWIEDŹ
a. Pochodzę z Senegalu.

2. Skąd Pan pochodzi?

b. Nie, nie przechodziłem takich..

3. Urodzony w Senegalu. Którego
dnia się Pan urodził?

c. Tak, to pierwszy raz.

4. Gdzie Pan mieszka w Santa Croce?

d. Nie, nie.

5. Czy ma Pan żonę i dzieci w
Senegalu?

e. Tak, mam dwie córki.

6. Czy przechodził Pan w dzieciństwie f. Nie czuję się dobrze, ponieważ nie
jakieś choroby zakaźne? Na przykład
mam pracy.
odrę, ospę wietrzną...
7. Czy ma Pan jakieś pozostałości po
szczepieniach?

g. Nie wiem, nie pamiętam.

8. Czy przyniósł Pan książeczkę
szczepień?

h. 01 stycznia 1980 roku.

9. Czy czuje się Pan dobrze w tym
kraju?

i. Tak, na ul. Corso Mazzini 99.

Odpowiedzi:
1. c
2. ___

3. ___

4. ___

5. ___

6. ___

7. ___

8. ___

9. ___

2.3 Wielokrotny wybór
Obejrzyj wideo po raz drugi i wybierz właściwe słowo, aby uzupełnić zdanie. Patrz przykład
poniżej:
1) Jak masz ____na imię____?
a) na imię
b) imię

c) nazwisko
2) Urodzony w Senegalu. W którym ___________?
a) pracujesz
b) mieszkasz
c) dniu
3) ___________ w Santa Croce.
a) Ulica
b) Mieszkam
c) Gdzie
4) Przyjechał Pan do Włoch dla _________________?
a) żony
b) pracy
c) celów medycznych
5) Czy ma Pan jakieś ___________?
a) dzieci
b) dni
c) imię
6) Czy w dzieciństwie przechodził Pan _____________ zakaźne: odrę,czy ospę wietrzną?
a) szczepienia
b) dzieci
c) choroby
7) Czy jest Pan uczulony na ____________?
a) rodziców
b) lekarstwa
c) choroby
8) Czy ma Pan ________________ szczepień?
a) brata
b) książeczkę
c) dzień

2.4 Zaznaczenie
Zaznacz X sytuację, która jest adekwatna dla Twojego kraju.

Każdy ma lekarza rodzinnego.
Jest szczepienie przeciwko odrze.
Jest książeczka szczepień.

W moim kraju
tak
nie
tak
nie
tak
nie

2.5 Dialog
Dobierzcie się w pary i skonstruujcie dialog pomiędzy lekarzem rodzinnym a pacjentem w
oparciu o następujące wskazówki oraz zdania użyte w wideo.
A
Lekarz rodzinny
(Pyta o informacje)
1. Przywitaj się
2. Zapytaj skąd pochodzi pacjent
3. Zapytaj, dlaczego jest we Włoszech
4. Zapytaj o jego imię i nazwisko
5. Zapytaj o jego datę urodzenia
6. Zapytaj, gdzie mieszka
7. Zapytaj, czy ma jakąś rodzinę
8. Zapytaj, czy przechodził jakąś
chorobę zakaźną w dzieciństwie
9. Zapytaj, czy ma jakąś alergię
10. Zapytaj, czy był szczepiony
11. Zapytaj, czy ma książeczkę
szczepień
12. Pożegnaj się

B
Pacjent - obcokrajowiec
(Udziela informacje w oparciu o treść z
wideo)

3.1 Słowniczek - podsumowanie leksykalne
Wpisz w polu słowa powiązane z centralnym wyrażeniem, których nauczyłeś się w tym
rozdziale.

Przedstawienie się

Choroby

Rodzina

Video A.2

Wideo A.2

1.1. Mapa myśli
Wypisz wszystkie znane Ci słowa, które wiążą się z wyrazem “apteka”. Patrz przykład poniżej:

apteka

1.2 Formularz do uzupełnienia
Uzupełnij receptę lekarską o brakujące informacje.

tabletki

1.3 Łączenie słów i obrazów
Dopasuj słowa do odpowiednich obrazów. Patrz przykład poniżej:
1.

5.

a) apteka

b) maść

2.

6.

c) opaska na
nadgarstek

d) ból nadgarstka
3.

7.

e) radiografia

f) tabletki

4.

8.

g) ból brzucha

h) ból ucha

Odpowiedzi:
1. ____ 2. ____ 3. ____ 4. ____ 5. a

6. ____

7. ____

8. ____

2.1 Prawda czy fałsz
Obejrzyj wideo i zaznacz prawidłową odpowiedź. Patrz przykład poniżej:
Prawda
Np. Abdullah poszedł na izbę przyjęć.
1. Abdullaha boli nadgarstek.
2. Nadgarsterk Abdullaha bardzo boli.
3. Lekarz wypisuje receptę.
4. Abdullah musi kupić opaskę na nagarstek w supermarkecie.
5. Abdullah musi brać tabletki rano.
6. Abdullah musi smarować maścią nagarstek.
7. Abdullah musi natychmiast wykonać prześwietlenie.

Fałsz
X

2.2 Łączenie pytań i odpowiedzi
Dopasuj pytania lekarza do odpowiedzi Abdullaha. Patrz przykład poniżej:
Lekarz
1. Proszę wejść.

Pacjent
a. Abdullah.

2. Co Panu dolega?

b. Dziękuje, do widzenia.

3. Kiedy to się stało?

c. Dobry wieczór.

4. Czy bardzo boli?

d. Nie, nie bardzo.

5. Wypiszę Panu receptę. Czy może
Pan mi podać imię?

e. Boli mnie nadgarstek.

6. Dam Panu te tabletki. Proszę brać
jedną po obiedzie, a drugą po kolacji.
Jeśli ból nie zniknie, trzeba będzie
zrobić prześwietlenie.

f. Spadłem z roweru.

Odpowiedzi:
1. c
2. ___

3. ___

4. ___

5. ___

6. ___

7. ___

8. ___

9. ___

2.3 Wielokrotny wybór
Obejrzyj wideo po raz drugi i wybierz właściwe słowo, aby uzupełnić zdanie. Patrz przykład
poniżej:
1) W ___czym____ tkwi problem?
a) czym
b) jest
c) są
2) Czuję _______ w moim nagarstku.
a) opaskę
b) ból
c) doktora
3) ___________się stało?
a) Dlaczego
b) Kto
c) Co
4) Gdzie Pan czuje ___________?
a) ból
b) swędzenie
c) nagarstek
5) Przepiszę Panu ___________i tabletki.
a) problem
b) maść
c) receptę
6) Przepiszę Panu te tabletki: proszę brać jedną ___________oraz jedną po kolacji.
a) w aptece
b) receptę
c) po obiedzie
7) Proszę używać tej maści 2 lub 3 razy ___________.
a) dziennie
b) w aptece
c) w supermarkecie
8) Jeśli nie przestanie boleć, będzie Pan musiał pójść na ___________.
a) prześwietlenie
b) tabletki
c) maść

2.4 Zaznaczenie
Zaznacz X sytuację, która jest adekwatna dla Twojego kraju.

Lekarz rodzinny wypisuje recepty.
Aby kupić niektóre leki w aptece, musisz mieć
receptę od lekarza.
Lekarz rodzinny kieruje na prześwietlenie

W moim kraju
tak nie
tak nie
tak nie

2.5 Dialog
Dobierzcie się w pary i skonstruujcie dialog pomiędzy lekarzem rodzinnym a pacjentem
w oparciu o następujące wskazówki oraz zdania użyte w wideo.
A
Lekarz rodzinny
(Odwiedzony przez pacjenta, pyta o
informacje)
1. Prosi pacjenta o wejście do gabietu
2. Pyta, w czym tkwi problem
3. Pyta, jak to się stało
4. Pyta, gdzie boli
5. Mówi, co należy wziąć do apteki oraz
pyta o imię pacjenta
6. Mówi pacjentowi ile ma brać tabletek

B
Pacjent - obcokrajowiec
(Odpowiada na pytania lekarza w oparciu
o tekst zwarty wideo)
1. Wita się
2. Mówi, że ma problem
3. Mówi, jak to się stało
4. Pokazuje, gdzie go boli
5. Mówi swoje imię
6. Dziękuje i żegna się

3.1 Słowniczek - podsumowanie leksykalne
Wpisz w polu słowa powiązane z centralnym wyrażeniem, których nauczyłeś się w tym
rozdziale.

Apteka

Problemy
zdrowotne

Ciało

