
OFERTA ZAJĘĆ KULTUROWYCH Z ELEMENTAMI NAUCZANIA JĘZYKA CHIŃSKIEGO

dla szkoły Fundacji Primus

Cele:

Zainteresowanie i oswojenie dzieci z kulturą Chin oraz  z językiem chińskim. Zaprezentowanie najistotniejszych i
najciekawszych elementów kultury Chin. Przekazanie podstaw języka chińskiego.

Program:

I. Kultura Chin

1. Geografia Chin. Gdzie leżą Chiny? Czy są aż tak duże jak wszyscy mówią? Jak wysokie są chińskie góry, 
jak długie chińskie rzeki? Do których miejsc w Chinach warto pojechać? Najpiękniejsze i najdziwniejsze 
krajobrazy Chin.

2. Krótka historia Chin. Ciekawostki na temat powstawania oraz rozwoju Państwa Środka. Kto rządził 
Chinami przez wieki? Kto rządzi teraz? Czy były wśród władców kobiety? Dlaczego cesarz tracił władzę i
co myśleli o takich sytuacjach zwykli Chińczycy?

3. Alfabet w Chinach. Dlaczego Chińczycy nie używają liter tylko znaki? Jak powstawało chińskie pismo?  
Czy Chińczycy lubią swoje pismo? Czy pisanie po chińsku jest trudne? (Zajęcia połączone ze wstępem 
do nauki kaligrafii)

4. Zabytki Chin. Co ciekawego kryje ogromny obszar ChRL i gdzie tego szukać? W jaki sposób i dlaczego 
powstawały najciekawsze i najwspanialsze monumenty historii Chin.

5. Najważniejsze święta Chin. Jak i kiedy świętują Chińczycy. Dlaczego nie obchodzą Bożego Narodzenia i 
jak sobie to rekompensują?

6. Chińskie znaki zodiaku. Ile ich jest? Jakie to zwierzęta? Dlaczego jest wśród nich koń, małpa, mysz, a 
nie ma kota? Jak to się dzieje, że Chińczyk potrafi podać wiek drugiej osoby tylko znając jego znak 
zodiaku?

7. Prace zręcznościowe po chińsku, czyli Chińskie wycinanki.

8. Znane chińskie piosenki. O czym śpiewają Chińczycy?

9. Porównanie Chin i Polski. Czy Polacy i Chińczycy się bardzo od siebie różnią? A może mają więcej cech 
wspólnych niż różnic? – podsumowanie wiedzy.

II. Język chiński

1. Podstawowe zwroty grzecznościowe.

2. Przedstawienie się i podanie swojej narodowości, wieku, miejsca zamieszkania itp.

3.  Opisywanie siebie, swojej rodziny i otoczenia.

4. Części ciała, zwierzęta, kolory, pory roku, pogoda.



Materiały:

Autorskie. 

UWAGI:

Cały  opisany  powyżej  program  nauczania  kultury  oraz  języka  może  ulec  modyfikacjom,  polegającym  na
dostosowaniu szybkości nauczania do możliwości uczniów biorących udział w kole zainteresowań.


