Урок кітайскай мовы
7 клас
Тэма: 在中国旅行
Мэта: Знаѐмства з культурай і гістарычнай спадчынай Кітайскай
Народнай Рэспублікі
Задачы:
1.
Садзейнічаць замацаванню ведаў пра Кітайскую Народную
Рэспубліку
2.
Ствараць умовы для развіцця камунікатыўных уменняў па
тэме “在中国旅行”
3.
Спрыяць развіццю цікавасці да культуры, гістарычнай
спадчыны Кітайскай Народнай Рэспублікі.
Форма ўрока: урок актуалізацыі ведаў і ўменняў
Ход урока:
І. Арганізацыйны момант
ІІ. Мэтавызначэнне
Давайце з вамі выканаем заданне і пастаремся вызначыць,
пра што мы будзем гаварыць на сѐнняшнім уроку?
Як вы лічыце чаму менавіта гэты відэаролік я выбрала на
пачатак урока?
Давайце з вамі паспрабуем вызнчыць тэму сѐнняшняга ўрока
А якія задачы мы сѐння будзем вырашаць?
(мэтавызначэнне вучнямі і параўнання з тымі задачамі, якія
паставіў настаўнік)
ІІІ. Актуалізацыя ведаў

Тэма нашага ўрока “在中国旅行”, для таго каб узнавіць
лексічны матэрыял, я прапаную вам скласці кластар пра Кітай.
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IV. Праца на прымяненне атрыманых ведаў
- Праца ў групах
Заданне 1. с.113, пр.8а (праверым як вы умееце прымяняць
атрыманыя веды на практыцы, выканаем наступнае заданне)
Адзін вучань пераказвае текст пра Кітай
中国位于亚洲东部，是个大国。面积 960 万平方公里，人口 13 亿，
是世界面积第三大的国家，官方语言是汉语。
中国有很多河流、湖和 5000 多个岛。长江和黄河是中国最长的两
条河。中国冬天气温最低的地方是黑龙江的漠河镇，1 月平均气温为30.6 度。气温最高的地方是西沙群岛，1 月平均气温为 22.9 度。
中国名胜古迹非常多，比如龙门、西湖、长城、上海东方电视塔、
兵马俑。我们一般把中国和米饭联系在一起。我很想去中国旅行。
І група выконвае на с.114, пр.8б (запоўніць пропускі па тэксту)
中国是一个大国的。。。，位于。。。，面积。。。，人
口。。。，是世界面积。。。大的国家，官方语言是。。。
。。。和。。。是中国最长的两条河。中国冬天气温最低的地方
是。。。，1 月平均气温为。。。度。气温最高的地方是。。。，1 月
平均气温为。。。度。中国。。。大约有 5000 多个。
中国有很多。。。，比如。。。我们一般把中国和。。。联系在
一起。
ІІ група выконвае на с. 114, пр.8в (адказаць на пытанні па тэксту)
1. 中国位于哪儿？
2. 中国的面积是多少？
3. 中国的人口是多少？
4. 中国冬季气温最低的地方是哪儿？
5. 1 月平均气温是多少？
6. 气温最高的地方是哪儿？
7. 1 月平均气温是多少？
8. 中国有哪些名胜古迹？
Заданне 2 Суаднесцт іерогліф з транскрыпцыяй
Пры дапамозе с. 116, пр.8е, мы праверым як вы можаце прымяніць
свае веды ў незнаѐмай сітуацыі.
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Заданне 3 Аўдзіраванне (для таго, каб высвятліць як вы можаце
самастойна ўзнавіць тэкст, я прапаную вам выканаць наступнае
заданне).
Паслухаць і запоўніць пропускі ў тэксце с. 122, пр.4ж.
我没去过。。。,但是我很想去。中国很大，很。。。，是一个历
史悠久的国家。我知道中国有很多。。。我对中国文化和历史。。。，
所以如果能到北京，我想先去。。。，然后去。。。如果还有时间，我
还想去。。。，你呢？
Заданне 4 “Святы Кітая”
У праграмме Learning Apps вучням прапануецца гульня “Скачкі”,
у якой неабходна адказаць на пытанні пра святы Кітая. Заданне
выконваецца з мэтай актуалізацыі пройдзеннага матэрыялу.

V. Падвядзенне вынікаў урока
Для сістэматызацыі пройдзеннага матэрыялу прапаную вам
наступнае заданне: на аснове кластэра, які знаходзіцца на дошцы,
складзіце па ланцужку тэкст пра Кітай.

VI. Рэфлексія
Працягніце фразу: “今天汉语课上我学了。。。”
VII. Дамашняя заданне
介绍一下一座中国城市

