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RODZAJE GIER

gra planszowa

od 2 do kilkunastu od 2 do 36 od kilku do 
kilkunastu

minut

*Maksymalny sugerowany zakres klas z uwzględnieniem wszystkich etapów
edukacyjnych, na których uczniowie mogą rozpocząć naukę języka hiszpańskiego

od kilkunastu do
kilkudziesieciu

minut

DLA DZIECI

DLA MŁODZIEZY

DLA DOROSŁYCH

róznorodne
scenariusze
rozgrywek

instrukcje po
hiszpansku i
po polsku

wprowadzenie
metodyczne

bingogra karciana domino

OPRACOWANE NA PODSTAWIE
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego

A1 A2 B1 B2

ELASTYCZNE WYKORZYSTANIE
na róznych etapach edukacji szkolnej*

.

szkoła podstawowa szkoła
srednia

LICZBA GRACZY CZAS ROZGRYWKI

WSPARCIE METODYCZNE

.

.

POZNAJ GRY DO NAUKI
HISZPANSKIEGO

słownictwo
gramatyka
mówienie

efektywna
nauka w szkole

i w domu

samodzielnie
lub z pomoca
nauczyciela



¡Haz la maleta!
nazwy ubrań i przedmiotów osobistych

Bingo ilustrado
podstawowe rzeczowniki

Bingo de los verbos
podstawowe czasowniki

Bis Español
nauka podstawowych słów

El dominó de las horas
czas zegarowy

El reino de los animales
nazwy zwierząt i powiązane słownictwo

El gran juego de los números 
liczebniki hiszpańskie od 1 do 100 000

¡Vamos al mercado!
nazwy produktów spożywczych i
słownictwo związane z zakupami

La Isla de las preposiciones
przyimki miejsca

¿Qué tal estás?
słownictwo związane ze zdrowiem

El planeta en juego
słownictwo związane z ekologią

¡Esta es mi profesión!
nazwy zawodów i słownictwo związane
z ich wykonywaniem

A1 A2 B1 B2
Nazwa

i tematyka
gry

TYTUŁPOZIOM MCER

0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

ZASTOSOWANIE W EDUKACJI SZKOLNEJ

Klasy szkoły średniejKlasy szkoły podstawowejWiodący
typ

rozgrywki

Zalecana
ilość

graczy

Średni
czas

rozgrywki

ROZGRYWKA



0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

ZASTOSOWANIE W EDUKACJI SZKOLNEJ

Klasy szkoły średniejKlasy szkoły podstawowejWiodący
typ

rozgrywki

Zalecana
ilość

graczy

Średni
czas

rozgrywki

ROZGRYWKA

A1 A2 B1 B2
Nazwa

i tematyka
gry

TYTUŁ

¡Todos de fiesta!
słownictwo związane z organizacją spotkań 
towarzyskich oraz odmiana czasowników

POZIOM MCER

Viaje por España
geografia, kultura i historia
Hiszpanii

¿Quién es?
słownictwo opisujące cechy
wyglądu zewnętrznego

Por la ciudad
słownictwo związane z życiem w mieście
i bezpieczeństwem na drodze

¡Sigue la pista!
quiz wiedzy o kulturze hiszpańskojęzycznej

Super Bis
formy pytające oraz prowadzenie
konwersacji w formie krótkich dialogów

Preguntas y respuestas
formułowanie pytań dotyczących rzeczy i osób

Con tus palabras
budowanie zdań w języku hiszpańskim
w różnych czasach i trybach

Campeonato de español
olimpiada wiedzy o świecie
hiszpańskojęzycznym

El dominó de cada día
słownictwo związane z codziennymi
czynnościami oraz odmiana czasowników

Preguntas encadenadas
łączenie pytań i odpowiedzi

Adjetivos y contrarios 
przymiotniki i ich przeciwieństwa



0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

ZASTOSOWANIE W EDUKACJI SZKOLNEJ

Klasy szkoły średniejKlasy szkoły podstawowejWiodący
typ

rozgrywki

Zalecana
ilość

graczy

Średni
czas

rozgrywki

ROZGRYWKA

A1 A2 B1 B2
Nazwa

i tematyka
gry

TYTUŁPOZIOM MCER

El Gran Juego de los Verbos
odmiana czasowników  w różnych
czasach i trybach



A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy Wyspy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

od kilku do 
kilkunastu minut

bingo gra karciana

¡Haz la maleta!

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

nazwy ubrań i przedmiotów osobistych

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+26

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/haz-la-maleta-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853619297-p-4147.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

bingo gra karciana

Bingo ilustrado

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

podstawowe rzeczowniki

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

9

mówienie

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/bingo-ilustrado-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-slowniczkiem-9788853625823-p-468.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

Bis Español

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

nauka podstawowych słów

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+413

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/bis-espanol-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788881481743-p-464.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

B1

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

domino

El dominó de las horas

słownictwo

czas zegarowy

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+27

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/el-domino-de-las-horas-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788881480821-p-466.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

bingo gra karciana

Bingo de los verbos

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

podstawowe czasowniki

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

10

mówienie

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/bingo-de-los-verbos-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853611789-p-462.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

bingo gra karciana

El reino de los animales

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

nazwy zwierząt i powiązane słownictwo

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+38

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/el-reino-de-los-animales-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853622846-p-5745.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

bingo gra karciana

¡Vamos al mercado!

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

nazwy produktów spożywczych i
słownictwo związane z zakupami

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+29

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

B1

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/vamos-al-mercado-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853613707-p-2483.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra planszowa gra karciana

La Isla de las preposiciones

rozumienie
ze słuchu

gramatyka

słownictwo

przyimki miejsca

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+24

mówienie

przy użyciu
dodatkowych kart

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/la-isla-de-las-preposiciones-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853613653-p-2477.html


A1
YLE Starters

B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

A1 A2 B1

Wyspy

gra karciana

¡Esta es mi profesión!

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

nazwy zawodów i słownictwo związane
z ich wykonywaniem

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+211

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/esta-es-mi-profesion-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853625977-p-6364.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

bingo gra karciana

El gran juego de los números

słownictwo

liczebniki niemieckie od 1 do 100 000

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+313

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/el-gran-juego-de-los-numeros-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853628053-p-467.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

¿Qué tal estás?

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

słownictwo związane ze zdrowiem

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+35

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/que-tal-estas-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853622792-p-5743.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

El planeta en juego

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

słownictwo związane z ekologią

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+23

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/el-planeta-en-juego-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853622891-p-5744.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

Adjetivos y contrarios

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

przymiotniki i ich przeciwieństwa

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od 2 do
kilkunastu graczy

od kilku do 
kilkunastu minut

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

7

mówienie

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/adjetivos-y-contarios-gra-jezykowa-9788853628206-p-6684.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Viaje por España

geografia, kultura i historia
Hiszpanii

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+12
przy użyciu

dodatkowej kostki

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

wiedza
cywilizacyjna

mówienie

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/viaje-por-espana-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853604668-p-1373.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Por la ciudad

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

słownictwo związane z życiem w mieście
i bezpieczeństwem na drodze

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

2

mówienie

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/por-la-ciudad-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-9788853626042-p-6369.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

B1

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

¡Sigue la pista!

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

wiedza
cywilizacyjna

quiz wiedzy o kulturze hiszpańskojęzycznej

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od 2 do 36
graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+44

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/sigue-la-pista-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853619341-p-4167.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

B1

Wyspy

¿Quién es?

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

słownictwo opisujące cechy
wyglądu zewnętrznego

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od kilku do 
kilkunastu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+25

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/quien-es-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853611734-p-463.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

Super Bis

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

formy pytające oraz prowadzenie
konwersacji w formie krótkich dialogów

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od kilku do 
kilkunastu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

B1

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+27

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/super-bis-espanol-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853625922-p-465.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Con tus palabras

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

budowanie zdań w języku hiszpańskim
w różnych czasach i trybach

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

mówienie

+36
przy użyciu

dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/con-tus-palabras-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853616777-p-4153.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Campeonato de español

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

wiedza
cywilizacyjna

olimpiada wiedzy o świecie
hiszpańskojęzycznym

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

mówienie

+23
przy użyciu

dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/campeonato-de-espanol-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853613752-p-2474.html


A1 A2 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

B1

Wyspy

Preguntas encadenadas

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

łączenie pytań i odpowiedzi

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od kilku do 
kilkunastu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+34

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/preguntas-encadenadas-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853604712-p-1366.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy

gra karciana

Preguntas y respuestas

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

formułowanie pytań dotyczących
rzeczy i osób

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra planszowa

od kilkunastu do
kilkudziesieciu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

mówienie

+38
przy użyciu

dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/preguntas-y-respuestas-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853611680-p-461.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

domino

El dominó de cada día

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

słownictwo związane z codziennymi
czynnościami oraz odmiana czasowników

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

mówienie

+16
przy użyciu

dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/el-domino-de-cada-dia-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853625878-p-470.html


A1 A2 B1 B2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

Wyspy
od kilku do 

kilkunastu minut

domino

¡Todos de fiesta!

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

słownictwo związane z organizacją spotkań
towarzyskich oraz odmiana czasowników

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

mówienie

+14
przy użyciu

dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/todos-de-fiesta-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853604767-p-1369.html


A1 A2
4321876543

Klasy szkoły średniej

Rzędy

OkrągPodkowa
2

Klasy szkoły podstawowej

10

B1 B2

Wyspy

El Gran Juego de los Verbos

rozumienie
ze słuchu

słownictwo

gramatyka

odmiana czasowników w różnych
czasach i trybach

zobacz w
sklepie

INSTRUKCJA
gra karciana

od kilku do 
kilkunastu minut

od 2 do
kilkunastu graczy

UKŁAD ŁAWEK W KLASIE 

ROZWIJANE SPRAWNOSCI

WARIANTY ROZGRYWKI

+38

mówienie

przy użyciu
dodatkowej kostki

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-hiszpanski-c-6/gry-i-zabawy-jezykowe-c-29/el-gran-juego-de-los-verbos-gra-jezykowa-z-polska-instrukcja-i-suplementem-9788853628107-p-471.html


www.ettoi.pl

Gry dostepne takze w wersjach do nauki jezyków:
.

Interesuja Cie inne jezyki?

angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
włoskiego, rosyjskiego i chinskiego.

https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-angielski-c-49/gry-i-zabawy-jezykowe-c-50
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https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-wloski-c-5/gry-i-zabawy-jezykowe-c-43
https://www.ettoi.pl/eli-publishing-c-2/jezyk-rosyjski-c-396/gry-i-zabawy-jezykowe-c-426
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