Unidade

Título

Tarefas

Vocabulário

Gramática

Como estás?

Identificar os nomes

Nomes das pessoas

입니다. 은/는

De onde és?

Identificar

Nomes dos países

입니까?

1 Saudação

as

nacionalidades
Eu não sou médico

Saber as profissões

Nomes das profissões

이/가 아니다

É um prazer conhecer-te

Cumprimentar

Verbos

–습니다. –습니까?

Isto é um livro?

Indicar os objectos

Nomes de objectos

이/가, 이,그,저

Há um quadro?

Referir os objectos

Nomes dos objectos da

도, 있다, 없다

da sala de aula

sala de aula

Indicar os locais da

Nomes de lugar

에

2 Escola e Casa
Onde está a cantina?

escola

3 Amigos e Família

Onde moras?

Indicar as localidades

Nomes de lugares

하고

O que estás a fazer?

Identificar as ações

Verbos

을/를

Onde estão os teus pais?

Apresentar a família

Membros da família

-으시-

É esta a tua terra natal?

Descrever

Adjetivos

-고

Ele estuda Economia

Identificar as áreas

Áreas de estudo

에서

Restaurantes

에 가다, -을까요?, -읍시다

Tipos de comida

-지 않다, 무슨, ㄹ 동사

Nomes das comidas

-고 싶다, -겠-

Verbo imperativo

-으십시오, -을까요?

de ensino
Eu vou à cantina

Sugestões

Que tipo de comida é que Exprimir
4 Comida

gostas?
Gostava de comer Gimbab

Dar opinião

Podia me dar um copo de Fazer um pedido
água?

5 Rotina diária

Que horas são?

Designar o tempo

Números

-까지, -어요

Que dia é hoje?

Designar os dias

Datas e dias

-지요?, -으세요

Eu acordo às 7:30

Descrever a rotina

Verbos

에, 부터~까지, -고

Vocabulário do tempo

-었-, ㅂ 동사

diária
O que fizeste?

Conhecer os verbos
no passado

Unidade

Título

Tarefas

Vocabulário

Gramática

Eu vou comprar algo

Ir às compras

Lugares para ir às

-으러 가다, 과/와

compras
É bom mas um pouco caro
6 Compras

Referir a qualidade e o Adjectivos

-지만, -은, ㅎ 동사

tamanho das coisas
Quanto custa?

Perguntar o preço

Contar unidades

-어 주다

Pode me dar um desconto,

Negociar

Presentes

에게, -은, -는, -을

Pode me indicar o caminho?

Perguntar a direção

Direcção

으로, -어서

Leva 40 minutos de metro

Saber quanto tempo

Meios de transportes

으로, 에서~까지, -어서

Palavras de meios

-으니까, -지 말다

por favor?

demora

7 Transportes
Há muita gente

Utilizar transportes

de transportes
Deixe-nos à frente da frutaria

Apanhar um taxi

Expressões

ㄷ 동사, 르동사

Qual é o teu número de

Enumerar números

Números

-을게요, 이나

Podia falar com a Ana?

Fazer uma chamada

Telefonemas

-는데요, -은데요

Vou telefonar

Anotar

Apontamentos

에게서, -으면

Posso falar com o Daniel?

Passar o telefone a Expressões

telefone?
8 Telefone

-을 거예요, 만

outra pessoa

9 O tempo e as
estações

Gosto do inverno

Caraterizar as estações

Estações

-는데, -은데, -을 수 있다

Está um bocado nebulado

Referir o tempo

Tempo

-은 후에, -겠-

Acho que vai estar mais

Comparar os tempos

Tempo

보다, -을 것 같다

Saber as atividades de

Atividades

cada estação

estações

Eu vou para Mt.Halla

Planear

Férias

-으려고 하다, 동안

Vou de viagem

Falar sobre hobbies

Hobbies

-을 때, 중에서 ~제일

Filmes

에 ~쯤, 못

Desportos

-기 전에, -지 못하다

quente que hoje
Estão a praticar desporto

10 Férias

Não posso ir ao cinema Falar sobre hobbies

das

-는군요, -고 있다

frequentemente
Passeei e descansei em casa

Planear
semana

o

fim

de

