
23 kwietnia obchodzimy Dzień Języka Hiszpańskiego 

Zasady udziału w wydarzeniach  z okazji „Dnia języka hiszpańskiego” 

Obchody Dnia języka hiszpańskiego rozpoczynają się 12 kwietnia 2021r. i trwają do 23 

kwietnia 2021r. 

W ramach akcji odbędą się następujące wydarzenia: 

1. Hiszpański omnibus 

− Codziennie od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie o godzinie 17oo 

publikowane będą na szkolnym Facebooku pytania dotyczące Hiszpanii. 

− Odpowiedzi do pytań należy zamieszczać w komentarzach.  

− Każda osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi otrzymuje 

jeden punkt. 

− Uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów otrzymuje nagrodę. 

2. Poznaj nieznane  

− Codziennie do 22 kwietnia 2021r. na Facebooku publikowana będzie jedna 

ciekawostka dotycząca Hiszpanii z dziedziny kultury, sportu, tradycji 

− 23 kwietnia na Facebooku dostępny będzie link do konkursu wiedzy o 

Hiszpanii przygotowanego na podstawie publikowanych wcześniej informacji. 

− Zwycięzcy otrzymają nagrodę i zostaną zaproszeni do udziału w audycji 

radiowej 

3. Hiszpańskie przysmaki 

− Podczas trwania Dni języka hiszpańskiego na szkolnym Facebooku 

publikowane będą przepisy potraw hiszpańskich 

− Osoby, które przygotują potrawy według podanych przepisów, zrobią zdjęcie 

przygotowanej potrawy i zamieszczą je w komentarzach pod przepisem 

zdobędą dodatkowe punkty w konkursie „Hiszpański omnibus” 

4. Hiszpańskie niepytanie 

− W dzień języka hiszpańskiego, tj. 23 kwietnia uczniowie, którzy ubiorą się w 

barwy narodowe Hiszpanii będą zwolnieni z odpytywania.  

Warunek: aby odebrać nagrodę, uczeń musi pokazać się nauczycielowi przez 

kamerkę. 

5. Hiszpania dla najmłodszych 

− Wychowawcy klas 1-3 przeprowadzą zajęcia o Hiszpanii. 

− Zorganizowany będzie internetowy wernisaż prac plastycznych, wykonanych 

dowolną techniką, związanych tematycznie z Hiszpanią np. flaga, wachlarze, 

kwiaty we włosy itp. 

Uczniowie mogą wspólnie z rodzicami wykonać potrawę hiszpańską według 

podanych przepisów. 

6. Hiszpańskie popołudnie 

− W Dniu języka hiszpańskiego tj. 23 kwietnia odbędzie się spotkanie on-line 

zorganizowane dla całej społeczności szkolnej  z rodowitym Hiszpanem 

mieszkającym w Polsce oraz z Polakiem mieszkającym w Hiszpanii. Spotkanie 

poświęcone będzie  Hiszpanii, obyczajom, kulturze, kulinariom tego kraju.   

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do włączenia się do wspólnej 

zabawy w hiszpańskim klimacie 


