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Лексика: видове спорт, предпочитания и неодобрявани
неща
Водене на разговор и слушане: разговор за спорт и уговаряне на среща, разговор за футболен мач и за любим
футболист
Произношение: разлика между zh и ch

Урок 2 ............................................................. 115
Лексика: отдих и развлекателни дейности, видове спорт
Четене: разбиране на текст в блог за спорт
Общуване: осъществяване на проучване относно спорта
Граматика:
– употреба на модалните глаголи छБ и ц
– изречения с каузативна конструкция
– разговор за минали действия с 䓳

Урок 3 ............................................................. 117
Водене на разговор: разговор за развлекателни дейности
Четене на йероглифи: разпознаване на йероглифи, съдържащи ключовете ⢷и 䦱
Писане на йероглифи: описание на развлекателни дейности
Допълнителна лексика: видове спорт
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Раздел 12
ИࣧⰷϘޓȠ

Отиваме да гледаме
пекинска опера

Урок 1 ............................................................. 121
Лексика: дейности през ваканцията
Водене на разговор и слушане: разговор за ваканционни
планове
Произношение: интонация на изречението
Граматика: планове, минали действия, избор, предложения, време и умения

Урок 2 ............................................................. 123
Лексика: градове в Китай и забележителности
Четене: разбиране на съобщения за ваканционни планове
в чатове
Писане: отправяне на предложение за посещение на дадено място
Граматика:
– изразяване на алтернатива с ᝂ㔱 и 䔄᭛
– изразяване на регулярни събития с ... 䘩...

Урок 3 ............................................................. 125
Водене на разговор и слушане: разговор за преживявания
по време на пътуване
Четене на йероглифи:
разпознаване на йероглифи, съдържащи ключовете и ⻪
Писане на йероглифи: съставяне на планове за развлечение и отдих
Допълнителна лексика: ваканционни дейности

Писане на йероглифи .................................... 126

Упражняване на пет йероглифа, съдържащи ключовете 
и⻪
ッȟㄚ⤯ȟসȟ⼋ȟ仅⍛
Усвояване на изписването на шест думи, често използвани
за места и ваканционни дейности
ȟጮȟ㺫Ⴕȟຩ⣕ȟࢲञȟͧᘻ

Приложение
Отговори на упражнения от уводния курс.... 129

