
Życie w 
hiszpańskiej 
rodzinie

Na zdjęciu Mirador de 
San Miguel



Wstęp



Plan dnia w Hiszpanii (1)

• Hiszpanie nie lubią wstawać rano dlatego też rozpoczynają 

pracę o godzinie 9-10. Śniadanie to prawie zawsze kawa i 

słodka babeczka, tost z dżemem lub churros z czekoladą. 

Pracują do godziny 14 gdyż w godzinach 14-16 jest siesta. 

Podczas siesty większość sklepów jest zamknięta (otwarte są 

tylko duże supermarkety czy sklepy z ubraniami tzw. "sieciówki" 

oraz bary.



Śniadanie:
- kawa +tost 
z dżemem 
(w domu)
-kawa 
+ churros z 
czekoladą 
(w barze)



Plan dnia życia w Hiszpanii (2)

• Obiad zazwyczaj był o godzinie 14 i także nieco mnie 

zaskoczył. Potrawy były podawane na oddzielnych talerzach –

jeden duży na coś na gorąco np. rybę czy paelle a kolejny na 

sałatkę. Gdy pewnego razu się pomyliłam i nałożyłam sałatkę 

na jeden talerz co rybę, gospodyni u której mieszkałam 

poprawiła mnie, że nie tak to powinno wyglądać. Do obiadu 

zawsze trzeba było zjeść jakiś deser np. owoc lub ciastka.



• Gazpacho

• Sałatka z 

gotowanych warzyw 
(ziemniaki, fasolka, 

marchewka, pomidory) 

+ chleb

• Smażone kalmary

• Paella z kurczakiem

Przykładowe 
dania obiadowe



Plan dnia życia w Hiszpanii (3)

• Po obiedzie nadchodził czas na drzemkę podczas wspomnianej 

wcześniej siesty. I dzięki Bogu, że ktoś na to wpadł (!), 

ponieważ wtedy są największe temperatury (ok. 35-48 stopni 

Celsjusza) w ciągu dnia gdzie ciężko jest funkcjonować. Po 

sieście ludzie wracają do pracy i pracują do ok. 20-22 (ale 

wszystko zależy od miejsca pracy). W godzinach 20-23 zaczyna 

się kolacja. Można zjeść ją w domu lub w ulubionych barach.



Przykładowe
kolacje:
- ryba, 
makaron z 
mięsem
- smażona 
cukinia 
z papryka + 
tortilla



Plan dnia życia w Hiszpanii 
(4)



• Plan dnia uczestnika stażu różnił się tylko 

tym, że po śniadaniu uczęszczaliśmy 

zazwyczaj na lekcje języka hiszpańskiego lub 

zajęcia studyjne z współpracującymi firmami 

z zakresu turystyki, hotelarstwa oraz portów i 

terminali. Ponad to były dni poświęcone na 

zwiedzanie Andaluzji. Zwiedziliśmy: Rondę, 

Malagę, Corodobę, Sewille, Nerja, Granade.

Plan dnia uczestnika stażu



Zwiedzanie 
Andaluzji



Relacje rodzinne

• Hiszpanie są bardzo rodzinni. Widać to po pierwszym 

spotkaniu. Gospodyni u której mieszkałam to starsza kobieta o imieniu 

Encarni. W salonie ma ona pełno zdjęć swojego dorosłego syna, którego 
bardzo kocha i jest z nim bardzo zżyta. Ciepło, jakim obdarzyła także mnie 

i moją współlokatorkę Monikę jest wręcz nie do opisania. Przez okres 

naszego pobytu stała się naszą "hiszpańską mamą". To ona wypełniała 
wszystkie domowe obowiązki - sprzątała, gotowała pyszne obiady ale i 
rozmawiała z nami po hiszpańsku dzięki czemu poszerzałyśmy znajomość 

języka hiszpańskiego.



Na 
zdjęciach: 
Monika, 
Encarni I 
Wiktoria 



Mieszkanie z hiszpańską rodziną

• Mieszkając w hiszpańskiej rodzinie musieliśmy się przyzwyczaić do ich 

rytmu dnia, godzin posiłków i przestrzegać kilku zasad panujących w 

domu:

• -oszczędzać wodę i brać szybkie prysznice

• -nie sprowadzać gości

• -wracać do domu do godziny 24:00 w tygodniu i 1:00 w weekendy

• - informować o wycieczkach aby Encarni wcześniej mogła przygotować 

piknik



Podsumowanie

Kliknij, aby dodać tekst


