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Представяне

Да открием Китай, част 2, е второ ниво от начален 
курс по китайски език, предназначен за изучаване 
на езика от българи, адаптиран на основата на ут-
върдената серия учебни пособия Discover China, из-
дадена от Macmillan Publishers Ltd. и Foreign Language 
Teaching and Research Press.
Учебното пособие прилага комуникативен и интег-
риран подход в обучението, поставя се акцент върху 
работата по двойки и в групи, както и върху широк 
спектър от упражнения за говорене и слушане, което 
помага на обучаващите се да постигнат увереност в 
усвоените езикови умения по китайски.

Основни характеристики
• Тематично ориентираното съдържание в реален 

езиков контекст поддържа обучаващите се ангажи-
рани и мотивирани в процеса на обучение. Темите на 
разделите в учебника са ориентирани към реалния 
живот и опита от пътешествия на студенти в Китай. 

• Комуникативният подход дава възможност да се 
изучава езикът в ситуации от реалния живот. Така 
учащите се развиват уменията да общуват естестве-
но на китайски език. 

• Структурираното и ефективно обучение, осно-
вано на последователно представяне, усвояване и 
прилагане на езиковия материал, дава възможност 
за оптимално отработване на дейностите от кон-
тролирана практика към персонализирани задачи, 
което осигурява самостоятелно овладяване и прак-
тическо използване на изучения материал.

• Систематичното въвеждане на новите думи и 
граматиката се осъществява чрез тематично ориен-
тирано обучение и постепенно разширяване на тема-
тичния лексикален запас. Програмата на учебника в 
преподаването на лексикалния и граматичния мате-
риал е предназначена да покрие Ниво 2 от Стандар-
тизирания международен изпит за владеене на китай-
ски език HSK ( , Hanyu Shuiping Kaoshi). 

• Индуктивното преподаване на граматиката сти-
мулира обучаващите се самостоятелно да откриват 
езиковите правила, като извеждат модели и зако-
номерности от целеви езикови примери. 

• Ефективни интегрирани упражнения по писане 
чрез групиране на йероглифите по общи смислови 
елементи (ключове). В процеса на обучение по-
степенно се въвеждат най-често употребяваните 
йероглифи, представени в тематичния контекст на 
раздела.

• Погледът към китайската култура чрез тематич-
но ориентираната рубрика „Кът за култура“ дава 

възможност за по-дълбоко разбиране за китайската 
културна среда. Атрактивните цветни фотографии, 
показващи истинския Китай, представляват визуал-
но докосване, което ни пренася в многообразието 
на китайската култура. 

• В учебния курс се преподават опростените фор-
ми на йероглифите, които са приети като офици-
ална норма в Китайската народна република. Па-
ралелно с това в преговорната част на разделите 
се представя историята на възникване и етимоло-
гията на някои от често използваните съвременни 
йероглифи. 

• Латинизираната транскрипция пинин се прила-
га на ниво дума при въвеждане на нова лексика и 
фрази, което дава възможност на обучаващите се да 
усвояват правилното изписване и смисловото опре-
деляне на паузите между думите. Всички обозначе-
ния чрез пинин представят оригиналния (етимоло-
гичен) тон, с изключение на случаите на промяна на 
тона (сандхи) при определена последователност на 
тоновете, представени в частите от уроците по про-
изношение и разговорна практика.

• Допълнителни упражнения за работа по двойки 
са разработени за всеки раздел. Упражненията са 
функционално ориентирани и стимулират използ-
ването на тематичната лексика и езиковите струк-
тури в реалистичен  контекст. 

• Онлайн ресурси със свободен достъп, включ-
ващи Помагала за учителя, тестове за оценяване, 
викторини по отделните раздели и допълнителни 
листове за упражнения по йероглифика, дават 
възможност за допълнителни занимания в клас 
под ръководство на преподавател, както и за само-
обучение в съответствие с индивидуалния темп на 
работа на ученика. 

Работна тетрадка
Работната тетрадка предлага цялостно упражнява-
не на преподадените в учебника езикови знания и 
умения. Всеки раздел има ясно определени цели и 
задачи, които съответстват на структурата и езико-
вите дейности, застъпени в съответния раздел на 
учебника. Разнообразните лексикални и граматични 
упражнения, както и допълнителните дейности по 
четене и слушане осигуряват ефективно практикува-
не на базовия езиков материал, представен в учеб-
ника. Подразделите за писмени упражнения дават 
възможност за надграждане на уменията по писане 
на йероглифи, придобити при работата по учебни-
ка. Секциите за самостоятелно оценяване в края на 
всеки раздел, прилагащи дескриптори от типа „Мога 
да...“, дават възможност да се прецени индивидуал-
ният напредък на обучаващите се и да се открият 
въпроси, изискващи допълнителен преговор.
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Тематично съдържание
• В част 1 на учебника Да открием Китай се предста-

вят базовите знания за фонетичната, лексикалната, 
графичната и граматичната структура на китайския 
език. Българското издание е допълнено със специ-
ално разработен уводен курс, предназначен посте-
пенно да въведе изучаващите езика в усвояването 
на китайската фонетика и йероглифика, създавайки 
стабилна основа за надграждане на най-важните ези-
кови умения в началното ниво на обучение. Комуни-
кативната насоченост на материала обхваща лексика 
и конструкции, използвани в широк кръг от реални 
ситуации на общуване в китайска езикова среда, като 
живота в Пекин, хранене и пазаруване, спорт, обуче-
ние, хоби, ориентиране по карта, развлечения и др.

• Част 2 на учебника Да открием Китай включва 
усвояване на необходимите знания и лексикален 
запас, приложим към по-широк кръг от житейски 
ситуации и пътуване в Китай. Заедно с героите от 
учебника се отправяме на пътешествие по време 
на зимната ваканция, за да разгледаме Теракотена-
та армия в Сиан и да опитаме автентичната съчуан-
ска кухня в Чънду, да намерим нови приятели и да 
обогатим знанията си по китайски език, за да успе-
ем да се справяме с реални ситуации, като органи-
зиране на пътуване, избор на маршрут, транспорт, 
място за настаняване, резервиране и закупуване 
на билети, настаняване в хотел, поръчка в ресто-
рант, избор и разглеждане на забележителности, 
откриване на информация за историческа и кул-
турна среда, посещение при лекар и др.

Учебното пособие включва:
• Учебник + аудио CD

• Работна тетрадка + аудио CD

• Допълнителни учебни ресурси със свободен до-
стъп на сайта: www.mydiscoverchina.com  

За обучаващи се: тестове, MP3 аудиофайлове с въз-
можност за изтегляне, списъци с лексика и други
За преподаватели: Помагало за учителя с възможност 
за изтегляне, задачи за оценяване и учебни планове

Характеристики на отделните нива
Съдържанието на учебното пособие Да открием Ки-
тай, част 1 и част 2, покрива езиков материал, отна-
сящ се до теми от ежедневието и непосредствената 
необходимост от употреба на езика в основни кому-
никативни ситуации на начално равнище. Основният 
фокус е върху развитие на уменията по слушане и го-
ворене, но също така са включени дейности по писане 
в урок 2 на всеки раздел. Упражненията по писане на 
йеро глифи са представени в материала както на учеб-
ника, така и на учебната тетрадка, което дава възмож-
ност на изучаващите езика да усвояват систематично 
правилното изписване и последователността на чер-
тиците в китайските йероглифи.

Част 1 на учебното пособие е предназначена за на-
пълно начинаещи в изучаването на китайския език. 
За да се избегне претоварването при първоначал-
ното възприемане на китайските йероглифи, всички 
използвани думи са снабдени с транскрипция пинин, 
обозначена над йероглифния запис с цел паралелно 
възприемане на фонетичния и графичния израз на 
думите. На следващ етап, с оглед развитие на способ-
ностите за разпознаване на йероглифите, транскрип-
цията постепенно отпада от диалозите и текстовете в 
учебната тетрадка. Тестовите задания в онлайн плат-
формата, които представляват пробни упражнения 
по формата на изпита HSK към всеки раздел, също не 
съдържат помощна транскрипция.

Част 2 на учебното пособие представлява естествено 
продължение на материала и методическата структура 
на част 1. Транскрипцията пинин се използва само при 
въвеждането на нови думи и фрази, в упражненията 
по произношение и говорене. В останалите части на 
учебника не се прилага транскрипция на думите, но 
допълнената с пинин версия на основните диалози и 
текстове е достъпна за изтегляне от онлайн платфор-
мата с безплатни ресурси на Discover China. В част 2 
се надграждат практическите умения за употреба на 
езика в реални ситуации на устна и писмена комуни-
кация, обхващащи целеви области на общуване като 
планиране и провеждане на ежедневни ангажименти 
и обучение, прекарване на празници и ваканция, орга-
низиране на пътуване до определена дестинация, пи-
сане на писма, запитвания, отзиви и боравене с целева 
информация в определените ситуации на общуване.
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У Р О К |  1
Лексика и слушане

  1 Свържете думите със снимките.
1-21

1-22

1-23

1-23

Нови думи

  4 Чуйте записа отново и отбележете стаите в апартамента на 
Уан Ю със съответните думи.

1  2  3  4 
5  6 

jìn
влизам

jièshào

представям
shūshu

чичо
āyí

леля 

hóngbāo червен пакет (за 
подаряване на па -
ри за Нова година)

táng

захар; бонбони
shuǐguǒ

плодове
hē

пия
chá

чай
guǒzhī

плодов сок
kètīng

гостна стая

  Чуйте записа и произнесете думите.

  Чуйте записа и произнесете думите.

  5 Напишете няколко изречения, за да опишете дома си. За-
почнете с:

  6 Работете по двойки. Прочетете на своя партньор изречения-
та, а той нека да състави план на разположението на стаите в 
дома ви. След това сменете ролите си.

  Проверете дали съставените планове са верни.

1 
kètīng

 

1 
chá

 

4 
fàntīng

 

2 
tángguǒ

 

2 
chúfáng

 

3 
hóngbāo

3 
wèishēngjiān

 

5 
wòshì

4 
shuǐguǒ

 

  3 Аманда, Стив и Юнмин са на гости на Уан Ю. 
Чуйте разговора и отговорете на въпросите.

1 

2 

pángbiān

(встрани) до
fàntīng

трапезария

jiān класификатор 
за помещения; 
стая

wòshì

спалня
duìmiàn

срещу, 
отсреща

wèishēngjiān
тоалетна

xiāng ароматен, 
приятен (за 
вкус и аромат)

zhèngzài тъкмо, 
в процес на

náshǒucài

специалитет

tángcùyú
риба в 
сладко-кисел 
сос  2 Работете по двойки. Разгледайте изображение-

то и маркирайте стаите със съответните думи.

в

a
г

б
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Произношение и говорене

  1 Отбележете верните финали за подчертаните 
йероглифи.

1   uo  e

2   uo  e

3   uo  e

4   uo  e

5   uo  e

6   uo  e

  Чуйте записа и повторете думите.

  2 Прочетете на глас изреченията.

1 
Wǒ gēge qù

 
guo

 
Měiguó

2 
Hěnduō

 
rén

 
xǐhuan

 
hē

 
guǒzhī

3 
Nǐ

 
juéde

 
Yīngguó

 
zěnmeyàng

4 
Tā

 
zuò

 
zài

 
kètīng

 
li

 
děng

 
gēge

5 
Wǒmen

 
zuò

 
huǒchē

 
háishì

 
zuò

 
fēijī

 
qù

  
Hánguó

1-28

  Чуйте записа и повторете изреченията.

  3 Чуйте и произнесете следните думи.

1 
xīnnián

  
hóngbāo

  
qǐngzuò

  
hēchá

2 
shuǐguǒ

   
táng

   
guǒzhī

 
náshǒucài

 

3 
kètīng

  
fàntīng

     
wòshì

    
wèishēngjiān

Разликата между „uo“ и „e“

У Р О К |  2
Четене и писане

  1 Попълнете съчетанията с правилните 
глаголи.

  
guà

 
tiē

 
wán

 
chàng

 
bài

 
gěi

  1     
chūnlián

 4      
yóuxì

  2     
nián

 5     
hóngbāo

 

  3      
gē

 6     
dēnglong

 

  2 Прочетете статията на Стив в училищно-
то списание за китайската Нова година.

Нови думи

Chūnjié Пролетният праз-
ник, китайската 
Нова година

tuányuán събираме се 
заедно

jiérì
празник

tiē
залепвам

chūnlián паралелни бла-
гопожелателни 
надписи

guà
закачам

dēnglong
фенер

qìngzhù
отбелязвам, 
чествам; по-
здравявам

chúxī навечерието на 
Нова година

cānjiā
участвам

yòu
отново (мин. 
време); също

играя
yóuxì

игра

dànián chūyī първият ден от 
Лунната година

bàinián навестявам/
поздравявам 
за Нова година

xiān
първо

bāo
завивам

jiǎozi дзяодзъ, 
пелмени

rènao оживен 
и шумен

1-24

1-25

1-26

1-27

Gōngxǐ fācái

Wànshìrúyì

Gěi nǐ yāsuìqián

 

Wǒ jìng nǐ yī bēi

 

Gānbēi

 Наздраве!

Желая Ви/ти 
благоденствие!

Благополучие във 
всички начинания!

Вдигам тост 
за твое здраве!

  4 Работете по двойки.

Студент А: Вие сте китайски домакин, който 
очаква гости за китайската Нова година.
Студент Б: Вие сте на гости в дома на студент 
А за Нова година.

  Сега сменете ролите си.

Ето ти парички 
за Новата година.

КИТАЙСКИ ФРАЗИ 
ЗА ЕЖЕДНЕВИЕТО

Какво си казваме за Нова година!
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Структура на разделите
Учебник по китайски език 2 | Раздел 3 Честита Нова година!   Списък с новите думи

Целевите думи са пред-
ставени в реда на появя-
ването им в диалога.

Подготовка за слушане
Дейностите по подготовка за 
слушане са разработени за 
предварително въвеждане 
на ключовите думи/изрази и 
за активиране на фоновите 
знания на обучаващите се по 
темата на раздела с цел подго-
товка за слушане на диалога.

Произношение
Фонетичните елементи, трудни за 
носители на българския език, се 
представят и упражняват в кон-
текст с цел подготовка за комуни-
кативните дейности в раздела.

Подготовка за четене
Дейностите по подготовка за четене 
са разработени за предварително 
въвеждане на ключовите думи или за 
активиране на фоновите знания на обу-
чаващите се по темата на раздела с цел 
подготовка за четене на текст.

Четене
Текстовете за четене 
п р е д с т а в я т  ш и р о к а 
гама от текстови жан-
рове, свързани с ре-
ални явления от еже-
дневието, например 
дневници,  текс тови 
съобщения, блогове, 
онлайн публикации.

Упражнения след слушане
Въпросите по диалога проверяват 
разбирането на съдържанието.
Упражнения, водени от препо-
давателя, дават възможност за 
практикуване на целевите думи/
изрази и за разиграване на диа-
лога по роли.

Представяне на диалог
Автентичен и смислен разговор между 
героите в учебника задава контекста 
за представянето на лексиката и ези-
ковите структури.

Китайски фрази за ежедневието
Прости и полезни разговорни фрази 
или типични начини за употреба на 
езикови елементи за непосредствено 
прилагане по дадената тема.

4  Представяне



Кът за култура

КогатоКогатоКогатоогат сме псме пс оканеноканеноканенкане и на ги на гна ости вости в кики-и--
тататайскайскийскики дом, дом,ом, може дможе доже а оча очакчакваме иваме изобилнзобилнзоби ааа
ттрапезрапезрапеза, пра, пририа, готвенготвент а оа от дот домакиномакиномакина а. На. Не-Не-Не-
завизависивисиз мо отмо от о от това, това,а домакиддомакинът ченът чеестоссто щео щещеще 
каказваказва: „Не ее нещо нещо особенособенособе о“, „о“о“, „ММоже биоже бже биби ненене ее е
е е досе досте атъчнотъ , надяявам сеам се дда меа мее извизвизвининни-и-ии-
тетете, е, ззат повядавядайте ощйте е малклко“.о“. Д“. ДоДоомакмакинъакинънъма инъъът ттт
ообобиобикнбикновено пвено поднасяоднас на ггогоостистите тите те храхранхрананананан
и и и напии напии наи тки прки през цялез цялотоото вррееме. ме. Не. Някокои оякои и ооя от т ттт
гогостиоститститгг е можеоже да ос да оставяттавят част ст оот хт хранхранраннатаатааа
неизянененеизяднеизяднен ена, з, за да па да покажаокажат, че че сса съсъвсъвсвса еемем м 
ссисисити.ити.ти

ДДобрибри варианварианти за ти за подардаръаръциции пи прприррииир  
гогостуостувг ане в ане в китайскитайски доки дом саса па плпллодоодододовевеве,вее,ве,
ввивиноино, в чай. чай. Изборъторът на пона п дарръък к тртрярябряябвабвавабва 
дддада е ссд ъобразъоб ен с отношошенияиятата ма ммееждееждуждуду дуу 
гогогостоста и ди домакина. Ако теАко те са ппрпррияиятятелятелиелиии, ,,
пплплоплодоветете са добъробър избоизбор. Акоко о домдоммакмакиакиид ии--
нънътът е нъ по-възпо-възрастенрастен от от госта, ппододадарараръкръккъко ътътът т ъ
момможможе дда бъдеа бъде вино,вино, чай чай или ммалмаллъък ък ък сусувсувувувве-ее-ее
нир онир отни странтраната виата ви като като иизразаз нна бна блблаа блалаго-го--
дарнодарносдарносд т за пза поканоканатоканата.а.

Да бъдеш гост в Китай

ЗЗа допъЗа допъЗа допъълнителнлнителнлнителнллнителни разгои разгои разгорразговорни уворни уворни ууорни упражненпражненпрапражненпражненияияияи

У Р О К |  3
Разговорни упражнения

1 Работете в групи пру о четирима. р Подготд вяте 
тържество за Нова година, а темата е „Китай“. 
Съставете план за тържеството, като помисли-
те за:те за:

2 СподелСподелподелделоделСподелСподелделоддеоССподелоделоСп дддд ете плете плете плете ете пеете плана заана зана ана зана занананааана а  търже търже тържетържеррр ствотоствотоствотствотствотоототствововотв тво с друс друдс друдрудрууууга груга грга грга груга грурурупа.па.а.

Писане на йероглифи

Това са два често употребявани ключа в китайските
йероглифи. Знаете ли други йероглифи, съдържащи 
тези ключове?

Ключове ПримериЗначение

трева/растения

простор/ голямо 
пространство

1 Разгледайте йероглифите и определете ключо-
вете в тях.

2 Свържете думите със съответните значения.

1 a Пролетният празник 
(китайскатта Нова година)

2 б ставамставамммм (от(от(от(от ст ст сст сън)

3 в отбеляотбеляотбелятбеляяязвазвазвазваам, амам, м, ам, ам, чествачествчествачестчествавам; м; ;
поздрапоздздраздрапоздррапоздпопппоппп вяввявяввяввамвавамвамв

4 г пия чпия чапияпия чачачачая чаачачааапи аппипия чия чааапи ааппипиииия чаииииия йййййййййййййййй

3 НапиНапишеНапишеННапишеНапишеНапишНапиНапиНапишеНапишеНапиНапНапишаппишпишшеишешеепишепишеНапишеНапишНаНапНапиапишапишеНапишеапНапапиишешешепишеНаппишеНапишепипишшеишешеНапиНапиипишшНапип шшшшшеишеапишшишешшешееишееееННаппишишеишешшшеишееНапии еишеН еееешете йете йерте йерте йерте йерте йерте йерйерте йерйерйертте йе йее йерте йете йертт еейерйерйерте йете йете йерртете йее йеете йеррте те т ееетттте йее ете йейерте йертетее ее йееерте йте йеттетттте йтттеее йй оглиоглифоглоглифиоглифиоглифоглифглифоглифиоглифффифффииоглифоглифффффооглиоглифоглифииифффиоглооог ифиииоглифиглифииилифиииигглифииииглоглифиите, те, е, сле, лтетттетттттттт еедедвдвавайайкаййййййййййкйййкккккккккккккккккккккки лии лллилиинииниииии лили ии лиииниинлинлинии лиинининиии лл иии и лли ии л иите вите итее вите в иии
квадквадквадраквадкваквадрквадравадравадравадравадвадраааакваададрдраадрдррррррррравадраавадраадраааккквадрквадраквадрвадраквадвадраадрррквадрррравадраккккваквадравадрвадрававакваддррррррдрадракквадквадраааадраквадввадвадравааааа ррррраккккввадвадвадрааааааадррркккккквввввввааааакккквкквввввваааааа рааааааа раар титетите.титттитетитетиттитеитеитеиититетиттеееееетите..титтитеииитеи ееетите.тите.титтиттитеитетите.тите.ититтитееетите.тите.титеттиттитетите.тите.тите.титтитетите.тт ..т е.е.еее..

Преговор и упражнения

1 Оградете думата, която се отличава от останалите.

1 

2   
3   
4 

5 

2 Отговорете на въпросите, използвайки .

1 

2 

3 

3 Попълнете празните места в текста с подходящи 
думи.

 

4 Напишете две изречения за да опишете сним-

Тема

Време и място

Украса

Костюми

Игри и развлечения

Храна и напитки
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  4 Прочетете текста отново и отговорете на въпросите.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  5 Попълнете описанието за важен празник във вашата 
страна.

  
zhòngyào

 

(important)  

    

   

 

   

  

  2 Преведете изреченията на китайски език.

1  Те играят футбол на игрището.

2  Вчера в 8 часа вечерта гледах телевизия.

3  Тя беше в час, когато ти се обади.

4  Всеки следобед в 4 часа Марк тича за 
здраве.

  1 Разгледайте изреченията.

Конструкцията 
„и..., и....“ с 

  Отбележете двете правилни обяснения.

 1  се използва за изразяване 
на действия или качества, които протичат 
едно след друго.

 2  се използва за свързване 
на две глаголни фрази или прилагателни в 
комплексно сказуемо.

 3 Фразите, свързани с , тряб-
ва да бъдат с еднаква структура или от 
една и съща част на речта.

  2 Свържете двете изречения, използвайки 
.

1 

2 

3 

Езикова употреба

  1 Разгледайте изреченията.

Обстоятел-
ство/Референ-
тно действие

Подлог  Глаголна 
фраза

 

  Отбележете двете правилни обяснения.

 1  се използва за означаване на 
действие в процес, протичащо в опре-
делен момент или период от време.

 2  се използва само за действия, 
протичащи в настоящия момент.

 3 Един от двата показателя  и може 
да бъде изпуснат, ако фокусът не е вър-
ху протичането на действието именно 
в точно определено време.

Първо действие/
качество

Второ действие/
качество

  3 Изберете правилните отговори на въпросите.

1 Какво главно се описва в първия параграф?

 a   б   в 

2 Какво главно се описва във втория параграф?

 a   б   в 

3 Каква е основната тема на третия параграф?

 a   б   в 

Изразяване на 
последователност с

  1 Разгледайте изреченията.

  Отбележете двете правилни обяснения.

 1  се използва за свързване 
на две действия или събития, които проти-
чат едновременно.

 2  трябва да стои между подлога и сказу-
емото на първото действие, а  обикно-
вено е в началото на фразата, означаваща 
второто действие.

 3 Ако двете фрази, свързани с конструкци-
ята , имат един и същи 
подлог, той обикновено се изпуска във 
втората фраза.

Първо действие/
събитие

Второ действие/
събитие

  2 Свържете двете изречения в едно, използвайки 
.

1 

2 

3 

За допълнителна граматична справка – стр. 162.

Действие в процес на 
протичане, изразено с

40  Раздел 3 Урок 2 Урок 2 Раздел 3  41Разговорни упражнения
Осигуряват съдържателна и реалистична кому-
никация в съответния контекст, подпомагана 
от упражнения по роли и задачи за говорене.

Кът за култура
Представянето на културни 
реалии, свързани с темата 
на раздела, дава възмож-
ност за по-добро разби-
ране на начина на живот и 
културата на Китай.

Допълнителни разговор-
ни упражнения
Упражненията са функцио-
нално ориентирани, изискват 
използването на тематичната 
лексика и езиковите структури 
в реалистичен контекст.

Упражняване на често използвани 
йероглифи, следвайки правилната 
последователност на изписване на 
чертиците, подготвя обучаваните 
за самостоятелно писане на китай-
ски език.

Граматичен справочник
Граматичният справочник в 
края на учебника предста-
вя подробни обяснения на 
граматичните правила и е 
удобен наръчник за справка 
както за обучаваните, така и 
за преподавателите.

Упражненията дават въз-
можност за практика и об-
общаване на правилата.

Упражнения след четене
Упражнения, водени от пре-
подавателя и по-свободни 
упражнения по текста дават 
възможност за практикуване 
на целевите езикови елементи 
в последователност, която е 
най-ефективна за обучението.

Кратки и прости примери пома-
гат на обучаваните да открият 
граматичните правила.

Езикова употреба
Граматичните елементи се представят и упраж-
няват чрез индуктивен „откривателски“ подход, 
базиран на вече изградени познания по езика.

Писане на йероглифи
Често срещаните ключове (смис-
лови елементи) на йеро глифите 
от раздела се представят и уп-
ражняват с цел формиране на 
йероглифния лексикален запас 
на обучаваните.

4 Напишете двед изречр ения, , за дад опишете сним-
ката, използвайки и .

Урок 3 Раздел 3 43

Допълнителна лексика
Свържете думите с различните плодове на снимката.

  Работете по двойки. Задайте и отговорете на 
въпроси за това какви плодове харесвате.

1 
chéngzi

4 
píngguǒ

 

2 
lí

 

5 
pútao

 

3 
xiāngjiāo

 

6 
xīguā

A:  

B: 

āyí същ. леля
bàinián гл.                              

            bāo гл. завивам
cānjiā гл.                              

            chá същ. чай

chúxī същ. навечерието на 
лунната Нова година

Chūnjié същ.                              

chūnlián същ.

паралелни благопо-
желателни надписи 
за лунната Нова 
година

dànián chūyī
първият ден от лун-
ната Нова година

dēnglong същ. китайски фенер

qìngzhù гл.                               

            rènao прил. оживен и шумен

shūshu същ.                              

            shuǐguǒ същ. плод

táng същ.                              

tángcùyú същ. риба в сладко- 
кисел сос

tiē гл.                              

tuányuán гл. събираме се заедно

            wán гл. играя

wèishēngjiān същ.                               

wòshì същ спалня

Списък на използваната лексика
Попълнете празните места.

Допълнителна лексика
Допълнителни думи по темата 
на раздела се представят с цел 
по-гъвкаво обучение и разши-
ряване на лексикалния запас.

Преговор на използва-
ната лексика
В списъка с предадената в 
раздела лексика са оставени 
отделни празни места за са-
мостоятелна проверка и пре-
говор на усвоените думи от 
гледна точка на значението им 
и начина на изписване. Всички 
целеви думи от раздела са из-
писани в черно, а допълнител-
ните думи са изписани в друг 
цвят за по-удобна справка.

Преговор и упражнения
Насочени към езиковото усвояване 
чрез преработка на вече изучено 
целево съдържание, при което обу-
чаваните могат също да оценят своя 
напредък.

Представяне   5



Название 
на раздела

Тема 
на раздела Слушане и четене Разговор и писане

Раздел  1

Днес е толкова 
натоварен ден!

стр. 15

Дневен режим 
и дейности

 • Разбиране на информация за 
дневния режим на студентите

 • Разбиране на информация за 
чувства и предпочитания

 • Разбиране на информация за 
дейности и събития, описани в 
дневник

 • Отправяне на покана и 
обяснение на причини

 • Изразяване на чувства, 
мнение и възможност

 • Описание на дневен ре-
жим

 • Написване на дневник за 
събитията от деня

Раздел 2

Обичам 
да вали сняг!

стр. 25

Сезони, 
време и какво 
да облечем

 • Разбиране на информация за 
времето на различни места

 • Определяне на подходящи дре-
хи за различните сезони

 • Разбиране на прогнозата за 
времето на различни места

 • Разговор за времето и как-
во да облечем

 • Сравняване на времето на 
различни места

 • Написване на кратка прог-
ноза за времето

Раздел 3

Честита 
Нова година!

стр. 35

На гости у 
приятели,
китайската 
Нова година

 • Разбиране на разговор между 
домакин и гости

 • Разпознаване на функциите и 
мястото на стаите в дома

 • Разбиране на статия в списание 
за празнични събития, ястия и 
обичаи

 • Разговор между домакин и 
гости

 • Разговор за различните 
стаи в дома

 • Написване на материал за 
празници и обичаи

Раздел 4

Как ще пътуваме 
до там?

стр. 45

Транспорт, 
разстояния и 
посоки

 • Слушане на информация за 
маршрути

 • Намиране на информация в пъ-
теводител за различни начини 
за пътуване

 • Задаване и отговаряне на 
въпроси за посока и марш-
рут

 • Писане на насоки за при-
движване до дадено място

Преговор 1 стр. 55

Раздел 5

Извинете, имате 
ли резервация?

стр. 59

Настаняване 
в хотел, стаи и 
удобства

 • Разбиране на процедури по 
настаняване

 • Слушане на информация за 
удобства в стаи и разположе-
ние на предмети

 • Откриване на специфична 
информация за хотелски стаи 
и удобства в представяне на 
хотел в уебсайт

 • Разговор за обзавеждане и 
разположение на стая

 • Отправяне и отговор на 
запитване

 • Писане на отзив за место-
положение, удобства и 
обслужване в хотел

Раздел 6

Снимането е 
забранено!

стр. 69

Музеи, истори-
чески и култур-
ни забележи-
телности

 • Откриване на специфична 
информация за правилата за 
посещение в музей

 • Разбиране на прости описа-
ния за исторически периоди и 
обекти в онлайн публикация

 • Въпроси и отговори за 
правила и обозначения

 • Написване на информация 
за исторически период

Съдържание



Граматика и лексика Произношение Кът 
за култура

Упражнения 
по йероглифика

 • Структурната частица 
 • Изречения със структура „тема – ко-
ментар“

 •  като глаголен показател и фразова 
частица

 • Изразяване на последователност с 

 • Лексика, свързана с дневния режим

Разликата между 
„z“ и „zh“ Бъдещи планове Ключовете  и 

 • Изразяване на подобие с А  Б + 
/

 • Изразяване на сравнение с А /  Б 
+ прилагателно

 • Изразяване на бъдещи действия с /

 • Сезони, време и облекло

Разликата между 
„c“ и „ch“

От ледения сняг 
до тропическата 
гора

Ключовете  и 

 • Действия в процес на протичане, изра-
зени с 

 • Конструкцията „и..., и...“, образувана с 

 • Изразяване на последователност с 

 • Стаите в дома. Дейности по време на 
китайската Нова година.

Разликата между 
„uo“ и „e“

Да бъдеш гост 
в Китай Ключовете  и 

 • Изразяване на разстояние с / 
 • Изразяване на разстояние с A Б
 • Употреба на  / 
 • Думи за транспорт, разстояния и посоки

Инициалите 
„zh“, „ch“, „sh“

Изкуството за 
изрязване на 
фигури от хартия

Ключовете  и 

 • Изразяване на притежание, съществу-
ване и местоположение с 

 • Изразяване на достатъчност с /
 • Модификатори за резултат
 • Въпроси за размер с ( )   / 
 • Лексика, свързана с настаняване в 
хотел, удобства и основни принадлеж-
ности

Промяна на 
тоновете: 3-ти тон 
+ 3-ти тон

Къщи за гости в 
провинцията Ключовете  и 

 • Изразяване на пасив с 
 • Изразяване на продължително дейст-
вие или състояние с 

 • Конструкцията 
 • Правила и обозначения, исторически 
и културни забележителности

Разлика между 
„ü“ и „üе“ Танската поезия Ключовете  и 



Название 
на раздела

Тема 
на раздела Слушане и четене Разговор и писане

Раздел 7

Съчуанските 
ястия са толкова 
люти!

стр. 79

Хранене в ре-
сторант, храна 
и напитки, 
китайски ястия

 • Определяне на характеристи-
ки или вкусове на различните 
кухни

 • Разбиране на разговор относно 
поръчване на ястия в ресторант

 • Определяне на съставките и 
на последователните стъпки за 
приготвяне на дадено ястие

 • Отправяне и отговаряне на 
въпроси за различни ястия

 • Поръчване на ястия в ре-
сторант

 • Отправяне на молба и да-
ване на препоръки за ястия

 • Съставяне на готварска 
рецепта

Раздел 8

Може ли малко 
по-евтино?

стр. 89

Купуване на су-
венири, изпра-
щане на колет 
по пощата

 • Разбиране на разговор за об-
съждане на цени

 • Разпознаване на думи, обозна-
чаващи цени и числа

 • Разбиране на разказ за пре-
живявания при пътуване и на 
детайли от описания на случки

 • Обсъждане на цена (паза-
рене)

 • Покана за изказване на 
предложения

 • Описване на случка, свър-
зана с покупки

Преговор 2   стр. 99

Раздел 9

Пейзажът тук 
е прекрасен!

стр. 103

Посещение на 
природни забе-
лежителности

 • Разбиране на описание на при-
родна забележителност

 • Разпознаване на думи и изрази за 
особености на природен обект

 • Определяне на информация от 
туристическа брошура относно 
местоположението и особености-
те на природни забележителности

 • Разговор за природна 
забележителност с изпол-
зване на сравнения

 • Написване на текст за при-
родна забележителност

Раздел 10

Как изглежда тя?
стр. 113

Човешката 
външност, 
спортни облек-
ла, размери

 • Разбиране на описанието на 
външен вид

 • Описание на външен вид

 • Задаване на въпроси за 
външен вид

 • Устно описване на нечия 
външност

 • Писмено описание на 
външността на най-добрия 
ви приятел

Раздел 11

Не се чувствам 
добре.

стр. 123

Посещение при 
лекар, болест, 
здравословен 
начин на живот

 • Слушане на описанието на 
симптоми на болест

 • Разбиране на указания за при-
ем на лекарство

 • Разбиране на съвети за здраво-
словен начин на живот в здрав-
на брошура

 • Разговор за болести
 • Отправяне на запитване 
и отговор за причини за 
болестта

 • Даване на препоръки и 
описване на изисквания

 • Писане на съвети за здра-
вословен начин на живот

Раздел 12

Непременно 
ще я харесаш!

стр. 133

Лични харак-
теристики и 
характеристики 
на приятели

 • Разбиране на информация за 
приятел

 • Определяне на характерни чер-
ти на други хора

 • Научаване на информация за 
личностни характеристики от 
въпросник

 • Водене на разговор за не-
чия външност и личност

 • Написване на информация 
за нечии характерни черти 
и хобита

Преговор 3   стр. 143

Указания за произношение на пинин стр. 147 Граматичен справочник стр. 160 

Упражнения за работа по двойки стр. 148 и 154 Текстове към снимките стр. 173 



Граматика и лексика Произношение Кът 
за култура

Упражнения 
по йероглифика

 • Именни фрази с 
 • Употреба на заповедни фрази при 
даване на указания

 • Изречения с предлога 
 • Вкусове, храни и напитки, съставки и 
указания за готвене

Разликата между 
„en“ и „eng“

На ресторант: по-
ръчване на общи 
ястия

Ключовете  и 

 • Удвояване (редупликация) на глаголи
 • „Колкото по-..., толкова по-...“ 

 • Немаркиран пасив
 • Сувенири, цени, опаковане и туристи-
чески преживявания

Финалите 
„ian“ и „üan“

Чайните в Чънду 
и глъчката на 
бойния строй 
„Драконови пор-
ти“ в тях

Ключовете  и 

 • Изразяване на резултат от действие с 
 • Изразяване на проценти с помощта на 

 •
 • Думи за природни гледки, особено-
сти на пейзажи и емоции, свързани с 
видяното

Разликата между 
„j“ и „z“

Прочути 
планини в Китай

Ключовете  и  
(ляво)

 • Конструкции с няколко глагола
 • Въпроси с положителна и отрицателна 
алтернатива

 • Изразяване на непосредствено пред-
стоящи действия с ( ) 

 • Външен вид, особености, спортно об-
лекло, размери

Нулев тон Кой е красив? Ключовете  и 

 • Структурната частица 
 •  и 
 • Изразяване на продължителност на 
действието

 • Симптоми на болест, медицински съ-
вети и указания, здраве и дейности

Промяна 
на тоновете:  

и 

Традиционна 
китайска 
медицина

Ключовете  и 

 • Изречения с въпросителни думи
 • Разликата между  и 
 • Структурните частици 
 • Характерни черти, личност и хобита Разликата между 

„s“ и „sh“

Човешката 
личност според 
конфуцианството

Ключовете  и 

Преводи на текстовете от уроците стр. 174

Речник на използваната лексика стр. 183




