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Drodzy rodzice, 

Szkoła Języka Hiszpańskiego Diálogo istnieje od 2003 roku. Można śmiało powiedzieć, że w dziedzinie 

nauczania języka hiszpańskiego jesteśmy ekspertami. Wspólnie z psychologami i metodykami 

opracowaliśmy  metodę, dzięki której nasi Mali Słuchacze poznają język hiszpański poprzez angażowanie 

wszystkich zmysłów. Nasza metoda nauczania zawsze dostosowana jest do wieku dzieci i ich możliwości 

poznawczych. Dzięki systematycznie wprowadzanym nowym elementom zapewnia harmonijny rozwój 

wszystkich sprawności językowych takich jak osłuchanie się, rozumienie, poprawna wymowa i akcent, 

umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi. 

 

Opis metody 

 

„Byczek Pablito zwiedza hiszpańskojęzyczny świat”. Nauka języka hiszpańskiego połączona z zajęciami 

plastyczno – muzycznymi, przy wykorzystaniu najnowszych technologii. 

Przygotowaliśmy wyjątkowy kurs dla dzieci, który nie będzie polegał wyłącznie na nauce języka 

hiszpańskiego, ale również na poznawaniu kultury, tradycji i zwyczajów krajów hiszpańskojęzycznych. 

Rozpoczynając kurs, dzieci wyruszą w wędrówkę wraz z byczkiem Pablito, który postanowił uciec od 

corridy i poznać inne kraje, w których mówi się po hiszpańsku. W ten sposób, każdego dnia będzie na nich 

czekała kolejna przygoda, podczas której nauczą się podstawowych zwrotów, charakterystycznych dla 

poziomu początkującego, a wzbogaconych o wiele doświadczeń związanych z życiem w krajach 

hiszpańskojęzycznych.  

 

 nasze zajęcia prowadzone są głównie po hiszpańsku 

 nasi lektorzy poprzez stwarzanie przyjaznej atmosfery i indywidualne podejście do każdego dziecka 

zachęcają do wypowiedzi w języku hiszpańskim i do aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

 efektywną naukę umożliwia wykorzystanie gier, zabaw ruchowych, kolorowanek, rymowanek, 

piosenek, zabawnych historyjek, materiałów DVD oraz materiałów do słuchania 

 na naszych zajęciach nie ma miejsca na nudę 

 nasi lektorzy to młode, wykształcone osoby, których pasją jest praca z dziećmi 
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Korzyści gwarantowane w ramach kursu: 

 

 materiały do nauki 

 lekcja pokazowa dla rodziców 

 certyfikat ukończenia kursu wraz z upominkiem 

 opisowa ocena postępów w nauce 

 

 

Szczegóły oferty: 

 

 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min. 

 Grupy minimalnie 10, maksymalnie 15-osobowe 

 Ostateczna liczba zajęć zostanie podana przed podpisaniem umowy* 

 Cena jednej lekcji już od 7 zł/os (w przypadku grupy 15-osobowej, 10zł/os przy grupie 10-osobowej) 

 Umowa podpisywana jest na rok z możliwością rezygnacji w trakcie kursu 

 Opłata za kurs może być jednorazowa lub ratalna 

 W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą (powyżej dwóch tygodni) ostatnia rata 

zostanie pomniejszona o koszt zajęć, na których dziecko był nieobecne. 

  

 

 *liczba zajęć uzależniona jest od dnia ich rozpoczęcia zajęć, max 35 spotkań 


