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Curso para profesores de ELE
Málaga 15 – 26.07.2019

Kurs dla nauczycieli języka hiszpańskiego

entorno internacional e intercultural
międzynarodowe i wielokulturowe 
grupy

soporte de inmersión
zalety otoczenia językiem hiszpańskim

patrimonio cultural de Andalucía
dziedzictwo kulturowe Andaluzji



Curso para profesores de ELE
Málaga 15 – 26.07.2019

Kurs dla nauczycieli języka hiszpańskiego

observaciones de clases
obserwacje lekcji

clases de Didáctica
teoria dydaktyki



MÁLAGA la ciudad del Sol MALAGA słoneczne miasto

Nie znajdziesz innej ziemi ani morza. 
Twoje miasto na zawsze pozostanie 
z Tobą.
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El Puerto de Málaga
port



MÁLAGA la ciudad del Sol MALAGA słoneczne miasto

Las playas de Málaga
plaże
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Feria del barrio
lokalne świętowanie 
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Siempre que queden monos en 
Gibraltar, los británicos seguirán
manteniendo su soberanía.

Dopóki na Gibraltarze mieszkają 
małpy, pozostanie on w rękach 
Brytyjczyków.
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Las setas de Sevilla 
grzyby, Sewilatradición flamenca en corazón

de Andalucía
flamenco w sercu Andaluzji
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Ronda, perla de Andalucía
most w Rondzie, perła Andaluzji
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El Chorro, 
Caminito del Rey

hydroelktrownia
w przełomie rzeki, 
Droga Królewska
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Jeśli powrócisz,
Nie znajdziesz mnie.
Będę jedną z gwiazd 
Wysoko nad morzem.

José Moreno Villa (1887-1955)
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