Wykaz tematów
Lp. Temat lekcji
Data realizacji
El español en el mundo.
1.
Lekcja wprowadzająca.
2.
Pronunciación y ortografías.
Wymowa i ortografia.
3.
Hola, ¿qué tal? Cześć, jak się masz?
4.
¿De dóndeeres? Skąd jesteś?
5.
¿A qué te dedicas? Czym się zajmujesz?
6.
¿Estudias o trabajas? Uczysz się czy pracujesz?
7.
¿Cu{l es tu número de teléfono? Jaki jest twój
numer telefonu?
8.
Yotengodieciséisaños. Mam 16 lat.
9.
La familia, bien, gracias.
Rodzina Daniela.
10. Los tebeosespañoles.
Opis wyglądu zewnętrznego.
11. Vivir con los padres enEspaña.
Pod jednym dachem z rodzicami w Hiszpanii.
12. Las fotos. Opisywanie osób.
13. Los misterios de Laura.
Tajemnice Laury – powtórzenie.
14. El congresointernacional.
Gra edukacyjno – utrwalająca.
15. Sprawdzian wiadomości z modułu I.
16. ¡Menuda clase! W szkole.
17. El l{piz es amarillo. Kolory.
18. Marcos y Jaime en el instituto. Marcos i Jaime
w szkole.
19. Las clases en España. Lekcje w Hiszpanii.
20. No hay nada como estar en casa. Wszędzie
dobrze, ale w domu najlepiej.
21. ¿Cu{ntas habitaciones tiene tu casa? Ile pokoi
jest w twoim domu?
22. Preposiciones de lugar. Przyimki miejsca.
23. Descríbeme tu casa. Opisz mi swój dom.
24. Ciudadanos del mundo. Mieszkańcy świata.
25. ¿Adónde vamos? Dokąd idziemy?
26. Perdona, ¿cómo se va a …? Przepraszam, jak
dojść do …?
27. El mapa de Salamanca. Plan miasta Salamanka.
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Las cosas de Lidia. Sprawy Lidii.
Comprensión lectora. Rozumienie tekstu
czytanego.
Sprawdzian wiadomości z modułu 2.
¿Qué hora es? Która jest godzina?
Las partes del día. Pory dnia.
¿Cómo es tu día? Jak wygląda Twój dzień.
Mi horario. Mój plan dnia.
¿Qué tiempo hace? Jaka jest pogoda?
Las estaciones del año. Pory roku.
¿Cu{ndo es tu cumpleaños? Kiedy są Twoje
urodziny?
Me gusta el verano. Lubię lato.
Nos gusta la vida. Kochamy życie!
Me gusta jugar al tenis. Lubię grać w tenisa.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Co
lubisz robić w wolnym czasie?
¿Por qué no vamos al cine? Może pójdziemy
do kina?
Para gustos los colores. Powtórzenie
wiadomości z modułu 3.
El juego de la oca. Hiszpańska gra planszowa
Sprawdzian wiadomości
z modułu 3.
Cabeza, hombro, rodilla y pie. Części ciała.
Mente sana en cuerpo sano. W zdrowym ciele,
zdrowy duch.
La vida saludable. Zdrowy tryb życia.
La siesta - un h{bito saludable. Siesta zdrowy zwyczaj.
¿Qué te pasa? Co Ci dolega?
En la consulta de médico. U lekarza.
¡Haz ejercicio¡ Ćwicz!
Si tienes frío...- consejos. Jeśli jest Ci zimno...rady.
¡Buen provecho¡ Smacznego!
¿Dónde lo compras? Gdzie to kupujesz?
La dieta mediterr{nea. Dieta
śródziemnomorska.
¿Cómo llevar una vida sana? Jak prowadzić
zdrowy tryb życia?
Carlos, ¿un chico muy sano? Powtórzenie

59.
60.

wiadomości z modułu 4.
Pasapalabra. Hiszpański teleturniej
Sprawdzian wiadomości
z modułu 4.

