
Jesienny kurs języka hiszpańskiego dla mniej początkujących 
w Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej

Dzień 1: Powtórzenie materiału: podstawowe czasowniki w czasie Presente de indicativo, rzeczownik 
w liczbie pojedynczej i mnogiej, podstawowe przymiotniki, peryfraza ir a hacer algo, liczenie 0-1000/
słownictwo: kraje i narodowości, zawody, rodzina, nazwy pomieszczeń w domu, nazwy przedmiotów 
w najbliższym otoczeniu w klasie i w domu, kolory, jedzenie, godziny i daty/ muzyka hiszpańska – Marc
Anthony: Vivir mi vida

Dzień 2: Podróżowanie – jak zarezerwować pokój w hotelu, jak zapytać o cenę i  sposób dokonania
płatności/ kultura hiszpańska – Andaluzja (Visita a Córdoba, Sevilla en dos días)

Dzień 3: Zamawianie jedzenia w restauracji (użyteczne zwroty), nazwy dań i zastawy stołowej/ kultura
hiszpańska - jak obchodzone jest Święto Zmarłych w Hiszpanii i Meksyku (El Día de Todos los Santos)

Dzień 4: Jak mówić o upodobaniach i ulubionych czynnościach, które wykonujemy w czasie wolnym (Me
gusta…, Me encanta…)/ przepisy kulinarne w języku hiszpańskim + tryb rozkazujący czasowników
regularnych: cortar, comer, abrir/ muzyka hiszpańska – Manu Chao: Me gustas tύ

Dzień 5: Podróżowanie - środki transportu publicznego, pytanie o drogę/ instrukcje i polecenia – tryb
rozkazujący czasowników nieregularnych: hacer, poner, venir, seguir, torcer, cerrar, sentarse, decir/ muzyka
hiszpańska – Chingón: Malagueña salerosa

Dzień 6: Opis miejsca zamieszkania (miasto, dzielnica, itd.)/ porównanie użycia czasowników ser i estar/
kultura hiszpańska – Madryt i Santiago de Compostela (Cuando vayas a Madrid, El Camino de Santiago)

Dzień 7: Rozmowy telefoniczne i umawianie spotkań – propozycje i sugestie, użyteczne zwroty/ muzyka
hiszpańska – utwór muzyczny Enrique Iglesias: Bailando

Dzień 8: Jak mówić o czynnościach wykonywanych w chwili mówienia o nich - peryfraza estar + gerundio/
muzyka hiszpańska - utwór muzyczny Antonio Banderas: Desperado – Cancion del Mariachi

Dzień 9: Wygląd zewnętrzny – nazwy części ciała, części garderoby, przymiotniki do opisu osoby; czas
przeszły Pretérito indefinido – przypomnienie/ muzyka hiszpańska – kolędy w wersji hiszpańskiej (Villancicos)

Dzień 10: Kultura hiszpańska - jak się obchodzi w Hiszpanii Święta Bożego Narodzenia i zakończenie roku
(Feliz Navidad)/ mini warsztaty kulinarne/ zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów.
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     15.10.2022 – 9:00 - 12:15
     22.10.2022 – 9:00 - 12:15
     29.10.2022 – 9:00 - 12:15
     05.11.2022 – 9:00 - 12:15
     12.11.2022 – 9:00 - 12:15
     19.11.2022 – 9:00 - 12:15
     26.11.2022 – 9:00 - 12:15
     03.12.2022 – 9:00 - 12:15
     10.12.2022 – 9:00 - 12:15
     17.12.2022 – 9:00 - 12:15

 
MATERIAŁY: 

1/ Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Francos: NUEVO
Español en Marcha – Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios

2/ videoele.com

3/ youtube.com: utwory muzyczne w języku hiszpańskim

4/ słownik polsko-hiszpański / hiszpańsko-polski

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Przerwa w godz. 10:30 - 10:45

Opracowała: Violetta Grabińska MBA
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