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Il meteo 

p.81 Che tempo farà domani? Какво ще е времето утре? 

 

p.81/1 Прочетете въпросите, слушайте диалога и отбележете верните според  

            вас отговори 

dubbio колебание, съмнение 

gita екскурзия 

rinunciare a отказвам се от 

 

p.81/2 Разгледайте картинките, опитайте се да предположите превода на  

           думите под картинките  

       Слушайте прогнозата за времето и отбележете какво ще е времето в  

          различните части на Италия като свържете картинките с думите  

         (Sud юг, Nord север, Centro център). Отбележете също информацията,     

          която чуете за двете дадени морета, ветровете и температурите. 

 

lessico 

fa bel tempo времето е хубаво 

fa brutto tempo времето е лошо 

fa freddo студено е 

fa caldo топло е 

piove вали дъжд 

nevica вали сняг 

tira vento духа вятър 

sole,m слънце 

pioggia дъжд 

neve,f сняг 

temporale,m буря 

nebbia мъгла 

vento вятър 

nuvola облак 

cielo небе 

 

previsione,f предвиждане, прогноза 

penisola полуостров 

nord север 

centro център 

sud юг 

mattina сутрин 

pomeriggio следобед 

sera вечер 

 

sereno ясно, слънчево 

variabile променливо 

nuvoloso облачно 

calmo спокойно 

mosso развълнувано 

agitato бурно 

debole слаб 

moderato умерен 

forte силен 

in diminuzione намалява 

in aumento увеличава се

 

 

esercizio: Преведете текста 

Днес в Бургас времето е топло. Небето е ясно и не вали. Има слънце и не духа 

вятър. Морето е много спокойно, а температурата се увеличава. 

 

Съставете подобни текстове 

Oggi a  Roma / Londra / Madrid / Zurigo / Sofia / Lisbona / Parigi 

             Venezia / Napoli / Palermo / Bologna / Bari . . . 

 

 
 
 



esercizio: Преведете диалога на италиански 

 
- Слушай, Карло, какво ще кажеш да отидем някъде уикенда? 

- Защо не? Къде искаш да отидеш: на море или на планина? 

- Никога не съм ходил в Генуа, наоколо има и море и планина. 

- Чудесна идея, и аз не съм бил там. Да видим какво ще бъде времето.  

   Хм, според прогнозата в Генуа в събота времето ще е лошо. Ще бъде  

   облачно и ще вали дъжд. Може би ще е по-добре да отидем другаде, в  

   Неапол например. Там ще има слънце през целия ден. 

- Не, все пак предпочитам Генуа. Виж, в неделя времето ще се подобри,  

  ще бъде ясно, ще има много слънце и морето ще е спокойно. В събота  

  можем да посетим Аквариума, чувал съм, че там е много интересно. 

- Добре, съгласен съм. Отиваме в Генуа. 

 

p.82/4 Съставете кратък диалог, подобен на този от предното упражнение.  

           За времето използвайте дадените карти за събота и неделя 
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