
1，你好歌 https://www.youtube.com/watch?v=m_rDIzj6DRE
2，数字歌 https://www.youtube.com/watch?v=NcLNmRgCpAE
3，颜色歌 https://www.youtube.com/watch?v=Sxq2p5d_GQU
4，颜色歌（说）https://www.youtube.com/watch?v=CxyNwmm68Rg
5，小星星（拼音）https://www.youtube.com/watch?v=vh0aDW6J2hI
6，生日快乐歌 https://www.youtube.com/watch?v=VrRn2UNJJTY
7，你是谁 https://www.youtube.com/watch?v=_4OBTsQdrqo （动物名字歌）
8，动物歌 https://www.youtube.com/watch?v=B7d4SaoJZoQ
9, 新年好 https://www.youtube.com/watch?v=gM_QSDCjHKY
10，
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chun jie
春节

Kiinalainen uusivuosi

Kiinalainen uusivuosi on kiinalaisten vuoden tärkein juhla, jota vietetään perheen ja sukulaisten kanssa.

Perinteisesti koti koristellaan juhlaa varten ja sukulaiset vierailevat toistensa kodeissa. Naimisissa olevat sukulaiset ja 

tuttavat antavat naimattomille rahalahjoja punaisissa paketeissa. Myös ilotulitteet, lohikäärmetanssit ja leijonatanssit

kuuluvat kiinalaiseen uudenvuoden viettoon, ja punaisia kirjekuoria (eli onnenraha)jaellaan.

Kiinalaista uuttavuotta vietetään kiinalaisen kuukalenterin mukaan.

Kiinalainen uusivuosi alkaa tammikuun lopussa tai helmikuun aikana.

Punaista pidetään onnekkaana värinä Kiinassa ja uuden vuoden julisteet, vaatteet ja onnenrahan kirjekuoret ovat 
punaisia.



Kiinalainen uusi vuosi on tärkein juhla.

Kiinanalainen uusi vuosi tulee joka vuosi eri päivä, 
yleensä tammi-helmikuun välillä. 

Vuonna 2019 on sian vuosi.



Kuukalenterin mukaan sijan vuosi ensimmäinen
päivä on 5. 2. 2019.

4. 2. 2019 on uuden vuoden aattona, silloin iso 
perhe (äiti, isä, lapsi, lapsen lapsi, ym, yleensä 
kolme sukupolvea juhlitaan yhdessä.

Kiinalaisena uutena vuotena perheet viettävät 
aikaa yhdessä.



Sian vuosi:1923,1935,1947,1959,1971,1983,19
95,2007,2019
Sian vuosi on hyväntahdon vuosi. Rehellinen 
Sika symboloi suurta mielenlujuutta. He ovat 
myös päättäväisiä, rohkeita, uskollisia 
ja ajattelevaisia.
He tulevat parhaiten toimeen Lampaiden 
ja Jänisten kanssa.



Leijonatanssi: https://www.youtube.com/watch?v=PVNuah39FWU

Lohikäärmetanssi Helsinki: https://www.youtube.com/watch?v=IWc2oOAUGdU

Ilotulitus Guangzhou: https://www.youtube.com/watch?v=mXc82x7opKs

Mitä tehdään uutenavuotena Kiinassa? Juhlitaan!
Syödään ja juodaan! Lapsille uudet vaatteet 
ja onnenraha!
Katsotaan TV ohjelma perheen kanssa uuden 
vuoden aattona. (laula, tanssi, näytelmä, vitsi 
kertoa, Beijing ooppera, draama, taikatemppu, jne. 
klo 23.59 saakaa, 5.24 tuntia )
https://www.youtube.com/watch?v=XE3F1yP45BM leijonatanssi (9.19 - 12.55)
https://www.youtube.com/watch?v=NN0uWvJDbHI Beijing ooppera (11.51 - 14. 55 ) (16.18 - 18.36)

2019 Kiinalainen uusivuossi Helsinki
https://www.youtube.com/watch?v=I0ugoEDlnCo
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Uuden vuoden ateriat

jiaozi nyytit, ohuin taikinan sisällä on jauhelihaa ja vihanneksia, tai katkarappua ja vihanneksia tai 
Pelkästään vihanneksia. 

Resepti:
http://kaikkiaitinireseptit.blogspot.com/2012/03/jiaozi-dim-sum-won-ton-chinese.html

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=OAJe0qTNFOA

Laulu:
https://www.youtube.com/watch?v=xOjp_CzJoqM
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tang yuan 汤圆



Tang yuan on yleensä valkoinan (riisi
jauheista tehtty), mutta myös voi olla 
värikäs. Sisällä on yleensä maanpähkinöitä, 
seesamia ja puna papuja. Täyteet ovat
jauhettu. Tang yuan on makeaa. Tang yuan 
tarkoittaa: perhe on yhteessä.  

Tang yuanin tekeminen (3m 55s):
https://www.youtube.com/watch?v=eU7hJF5rbek

Laulu (55s): 
https://www.youtube.com/watch?v=8oYfrAC_JhA
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höyrytetty kala
Kala on kokonainen höyrytetty.
Kala, kiinan kieli sanotaan YU,
tarkoittaa tulevana vuosina
kaikki hyvä on jäljellä, ja ei 
koskaan loppu.



nian gao 年糕
riisikakku



CHUN
JUAN
春卷

Tekeminen
https://www.youtube.com/watch?v=gp_JvNY-XNg
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Ovi- ja seinäkoristeet
ja

juhliminen



VASEN OIKEA

OVI OVI









CHUN LIAN

春 联









hong bao

红包
onnenraha lapsille









Uuden vuoden
onnenlauseet



XIN NIAN HAO 新年好

GONG XI FA CAI 恭喜发财

DA JI DA LI 大吉大利

SHEN TI JIAN KANG 身体健康

XIN NIAN KUAI LE 新年快乐

GONG ZUO SHUN LI 工作顺利



askarteluidea



Liitteenä tulosta ja leikkää, 
sitten tulee oikean oleva 
punainan merkki. Voi 
väritä. Merkki sanotaan 
CHUN, joka tarkoittaa 
KEVÄÄT.
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Liitteenä tulosta ja 
leikkaa viivaa pitkin. 
Liima kirjekuoreksi.



Onnenrahan kirjekuorimalli


