FESTIWAL SZEKSPIROWSKI (karta nauczyciela)
Czas na przygotowanie przez ucznia: około pół minuty
Czas na wykonanie zadania: około 2,5 minuty
Rola nauczyciela


Podaj uczniowi kartę z zadaniem: Look at this information (wskaż). Here are the instructions
(wskaż). You have 30 seconds to prepare.



Kontroluj czas.



Po upływie około pół minuty powiedz: We’ll start now i rozpocznij zadanie:
Hello, Shakespeare Festival Centre. How can I help you?

STRATFORD SHAKESPEARE FESTIVAL
best performances from all over the world
AVON THEATRE
STUDIO THEATRE
FESTIVAL HALL
Winter’s Tale

Hamlet

Romeo and Juliet

(Bremer Theatre Germany)

(Teatr Stary Poland)

(Teatro Sistina Italy)

Saturday 18.30

Saturday 19.30

Saturday 17.15

Sunday 16.00

Sunday 16.30

Sunday 12.30; 17.00



Bez względu na to, którą sztukę uczeń wybrał, odpowiedz: Sorry, this play is sold out
for the weekend.



Odczekaj 5 sekund. Jeśli uczeń chce zrezygnować, zapytaj: Is that all? So you don’t want
to book anything?



Jeśli uczeń zaproponuje inną sztukę, ale nie sprecyzuje dnia i godziny, zapytaj: OK, which day
do you want?/Which performance do you want?



Zaakceptuj rezerwację, powtarzając dzień i godzinę wybraną przez ucznia.



Na pytanie o czas trwania spektaklu odpowiedz: There are two intervals, so it’s about three
and a half hours.



Na pytanie o język spektaklu odpowiedz: All the plays are performed in English.



Po upływie około 3 minut od rozpoczęcia zadania (jeśli uczeń nie skończył wcześniej), zakończ
zadanie: Thank you.

Poniżej znajduje się karta ucznia zawierająca treść zadań.

FESTIWAL SZEKSPIROWSKI (karta ucznia)
Masz 30 sekund na przygotowanie się do tego zadania.
Wraz z dwójką znajomych spędzasz weekend w Stratfordzie, gdzie trwa
Festiwal Szekspirowski. Chcecie koniecznie obejrzeć jedno z festiwalowych
przedstawień. Korzystając z informacji podanych poniżej, wybierz sztukę
i odpowiadający wam dzień i godzinę.
STRATFORD SHAKESPEARE FESTIVAL
best performances from all over the world
AVON THEATRE

STUDIO THEATRE

FESTIVAL HALL

Winter’s Tale

Hamlet

Romeo and Juliet

(Bremer Theatre Germany) (Teatr Stary Poland)

(Teatro Sistina Italy)

Saturday 18.30

Saturday 19.30

Saturday 17.15

Sunday 16.00

Sunday 16.30

Sunday 12.30; 17.00

Zadanie 1. Zadzwoń do biura festiwalowego i dokonaj rezerwacji.
Zadanie 2. Dowiedz się o czas trwania spektaklu.
Zadanie 3. Upewnij się, że przedstawienie będzie w języku angielskim.

Zadanie rozpoczyna nauczyciel.

