
NaCoBeZU    Koło języka hiszpańskiego     Klasy 4-6

1. Los saludos y las despedidas. Powtórzenie wiadomości o sposobach przywitania się i pożegnania.

• utrwalam wyrażenia stosowane na powitanie i pożegnanie
• wymieniam osoby występujące w liczbie pojedynczej i mnogiej

2.  La presentación. Ćwiczymy dialogi na zapoznawanie się.

• odmieniam przez osoby czasownik SER (być)
• utrwalam wyrażenia stosowane w dialogach na zapoznawanie się 
• układam krótki dialog  - zapoznaję się z kolegą/koleżanką

3. ¿Cuántos años tienes? Mówimy o naszym wieku.

• utrwalam liczebniki od 1 do 30
• odmieniam przez osoby czasownik TENER (mieć)
• pytam o wiek i udzielam odpowiedzi na to pytanie

4. Las nacionalidades. Poznajemy narodowości.

• znam nazwy podstawowych narodowości i krajów
• pytam o narodowość i udzielam odpowiedzi na to pytanie

5. El Día de la Hispanidad. Jak obchodzimy Dzień Języka Hiszpańskiego na świecie.

• znam fakty historyczne dotyczące Dnia Języka Hiszpańskiego 
• znam podstawowe słownictwo dotyczące podróży i odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

6. La comida. Poznajemy nazwy artykułów żywnościowych.

• znam nazwy podstawowych artykułów spożywczych
• znam nazwy posiłków 
• posiadam podstawowe informacje na temat zwyczajów żywieniowych w Hiszpanii



7. El menú. Poznajemy potrawy hiszpańskie.

• znam nazwy podstawowych  potraw hiszpańskich
• znam podstawowe wyrażenia potrzebne do złożenia zamówienia w restauracji
• układam dialog – zamawiam danie w restauracji

8. Czasownik GUSTAR. Mówimy o swoich upodobaniach.

• znam odmianę czasownika GUSTAR (lubić) w 1 i 2 osobie liczby pojedynczej
• mówię o swoich upodobaniach żywieniowych i pytam o upodobania innych

9. ¿Cuánto cuesta? Liczebniki i podawanie ceny.

• znam liczebniki od 31 do 100
• potrafię zapytać o cenę i odpowiedzieć na to pytanie

10. En la escuela. Przedmioty i przybory szkolne.

• znam nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych
• znam i stosuję zasady użycia rodzajników w liczbie pojedynczej i mnogiej

11. ¿Dónde está? Gdzie się znajduje?

• znam wyrażenia opisujące położenie w przestrzeni (na, pod, obok, w) 
• znam odmianę czasownika ESTAR przez osoby w liczbie pojedynczej 

12. ¿Dónde está? Gdzie się znajduje? Ciąg dalszy.

• pytam o położenie osób i przedmiotów w przestrzeni i odpowiadam na to pytanie



13. En la clase. W klasie - utrwalenie wiadomości.

• utrwalam nazwy przyborów szkolnych oraz wyrażenia opisujące położenie 
• utrwalam układanie zdań opisujących położenie osób i przedmiotów w przestrzeni

14. El Día de los Reyes Magos. Święto Trzech Króli w Hiszpanii.

• znam tradycje związane z obchodami Święta Trzech Króli w Hiszpanii
• potrafię napisać krótki list nieformalny – List do Trzech Króli

15.  Las Fiestas de Navidad. Święta Bożego Narodzenia w Hiszpanii.

• znam tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w Hiszpanii
• znam podstawowe słownictwo bożonarodzeniowe

16. Los animales domésticos. Powtórzenie wiadomości o zwierzętach domowych.

• utrwalam nazwy zwierząt domowych 
• opisuję wygląd i cechy zwierząt domowych

17. Mi familia. Moja rodzina.

• znam nazwy członków rodziny
• podaję pełnym zdaniem imię oraz wiek członków rodziny

18. Las partes del cuerpo. Części ciała.

• znam nazwy części ciała
• utrwalam tworzenie liczby mnogiej rzeczowników

19. El aspecto físico. Wygląd zewnętrzny.

• znam rzeczowniki i przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny



• utrwalam liczebniki 

20. El aspecto físico.Wygląd zewnętrzny. Ciąg dalszy.

• opisuję wygląd zewnętrzny osób i zwierząt 

21. Los rasgos del carácter. Cechy charakteru.

• znam przymiotniki opisujące cechy charakteru osób
• opisuję charakter drugiej osoby 

22. Mi ropa. Moje ubranie – części garderoby.

• znam nazwy podstawowych części garderoby
• utrwalam nazwy kolorów
• znam odmianę czasownika LLEVAR (nosić) 

23. ¿Qué ropa llevas? Jakie ubranie nosisz?

• utrwalam nazwy ubrań oraz odmianę czasowników LLEVAR (nosić)  i TENER (mieć)
• opisuję ubiór

24. La Fiesta de Pascua. Święta Wielkanocne w Hiszpanii.

• znam tradycje związane z obchodami Wielkanocy
• znam podstawowe słownictwo wielkanocne 

25. ¿Qué tiempo hace? Pogoda i pory roku.

• znam podstawowe słownictwo dotyczące zjawisk pogodowych oraz pór roku
• znam nazwy podstawowych czasowników opisujących pogodę



26. El pronóstico del tiempo. Opisujemy pogodę.

• utrwalam słownictwo związane ze zjawiskami pogodowymi
• opisuję pogodę przy pomocy poznanych wyrażeń i czasowników

27. ¿Cómo estás? Jak się masz? Mówimy o samopoczuciu.

• znam wyrażenia z czasownikami ESTAR i TENER związane z samopoczuciem 
• opisuję samopoczucie swoje i innych 

28. ¿Qué hora es? Uczymy się podawać godzinę.

• utrwalam liczebniki od 1 do 30
• znam wyrażenia potrzebne do podawania godziny 
• pytam o godzinę i podaję godzinę

29. La hora. Ćwiczymy podawanie godzin.

• zadaję pytanie: O której godzinie? i odpowiadam na to pytanie

30. El tiempo libre. Mówimy o czynościach w czasie wolnym.

• znam nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym
• utrwalam mówienie o swoich upodobaniach związanych ze spędzaniem czasu wolnego

31. Mi rutina diaria. Czynności życia codziennego.

• znam nazwy czynności codziennych
• utrwalam nazwy dni tygodnia



32. El Presente de Indicativo. Czas teraźniejszy.

• znam zasady stosowania czasu teraźniejszego el Presente de Indicativo
• znam określenia częstotliwości typowe dla czasu teraźniejszego

33. Los verbos regulares I. Odmiana czasowników regularnych z końcówką – AR.

• znam nazwy oraz odmianę przez osoby czasowników regularnych zakończonych na -AR
• układam zdania z użyciem czasowników regularnych zakończonych na -AR

34. Los verbos regulares II. Odmiana czasowników regularnych z końcówką – ER.

• znam nazwy oraz odmianę przez osoby czasowników regularnych zakończonych na -ER
• układam zdania z użyciem czasowników regularnych zakończonych na -ER

35. Los verbos regulares III. Odmiana czasowników regularnych z końcówką – IR.

• znam nazwy oraz odmianę przez osoby czasowników regularnych zakończonych na -IR
• układam zdania z użyciem czasowników regularnych zakończonych na -IR

36. Los verbos reflexivos. Odmiana czasowników zwrotnych. 

• znam nazwy oraz odmianę przez osoby czasowników regularnych zwrotnych
• układam zdania z użyciem czasowników regularnych zwrotnych


