Kikatustuntisuunnitelmat kiina
Kiinan kieleen ja Kiinaan tutustuminen; oppilailta kysytään tietoja kiinan
kielestä ja Kiinasta. Oppilaat kertovat oman kokemuksien mukaan. Ope
Tietoja Kiinasta kertoo, mitä tehdään tunnilla:
 Kiinan virallinen kieli, pääkaupunki
 Kiinan lippu, Kiinan liittyvien kuvia
 Tärkeät sanat kiinaksi: terve, kiitos, hei hei, nimeni on... hyvää
huomenta...
 Tervehtimislaulu
 Kiinan kirjoitusmerkkejä
 Salapoliisitehtävä: tunnistatko kiinan kielen?
1. tunti

TYÖTAVAT:
Esim.-Tervehtiminen: Kävellään kaverin luo ja kätellään ohittaessa.Musiikin tahdissa kävelyä, opettaja laittaa musiikin paussille ja silloin
tervehditään lähinnä olevaa kaveria.-Opetellaan sanoja kiinaksi
toistamalla.
-Laulellaan musiikin mukaan.
2. tunti
Tervehdykset
kiinaksi

Alku- ja lopputervehdykset: NI HAO, ZAO SHANG HAO, XIE XIE,
ZAI JIAN
Tervehtimislaulu, jota harjoitellaan joka kerta
Ope kertoo, mitä tehdään tunnilla: kohteliaat sanat kiinaksi
TYÖTAVAT:
Esim.-Kysellään lapsilta, mitä opittiin viime tunnilla? Muistatko jotain?
-Kuvat ja tervehdykset, opetellaan yhdessä toistamalla
- Musiikin tahdissa kävelyä, opettaja laittaa musiikin paussille ja silloin
tervehditään lähinnä olevaa kaveria opettajan ohjeiden mukaisesti. Esim.
Ope näyttää kortin, jossa on kuva tai tervehdys lause kiinaksi
-Laita yhteen kuvat ja lauseet
-Liikkuva tehtävä: jokaiselle oppilaille annetaan kortin, jossa on
tervehdyslause. Oppilaat kävelevät ja tervehtivät kaveria oman kortin
mukaan ja sitten vaihtavat kortin, kunnes jokainen on saanut vähintään 3
uutta korttia.
-Piirustus: oma tervehdys sarjakuva kiinaksi. Oppilaat piirtävät ja
kirjoittavat kuvien alla tervehdykset kiinaksi.

3. tunti
Kiinan muuri

Alku- ja lopputervehdykset: NI HAO, ZAO SHANG HAO, XIE XIE,
ZAI JIAN
Tervehtimislaulu ja numerolaulu
Ope kertoo, mitä tehdään tunnilla: Kulttuuriin liittyvä aihe, Kiinan muuri
TYÖTAVAT:
-Oppilaat voivat kertovat oman tietojen mukaan Kiinan muurista.Musiikki-leikki: Kiinan muuri on niin kuin lohikäärme -Kysymykset
Kiinan muurista ja oppilaat voivat kommentoida.
-Videopätkä Kiinan muurista, samalla ope selittää tarvittaessa.

-Fakta Kiinan muurista.
-Värityskuva: Kiinan muuri ja Panda
4. tunti
Panda

Alku- ja lopputervehdykset: NI HAO, ZAO SHANG HAO, XIE XIE,
ZAI JIAN sekä numeroa 1-5
Numerolaulu ja tervehtimislaulu.
Ope kertoo, mitä tehdään tunnilla: Panda
TYÖTAVAT:
-Mistä panda sana kiinaksi tulevat ja mitä ne tarkoittavat.
-Kysymyslista pandasta ja oppilaat arvaavat ja myös voivat
kommentoida aiheesta.
-Videopätkä pandasta, samalla ope selittää tarvittaessa.
-Fakta Pandasta.
-Piirtäminen: 12 rengasta piirrettään Panda

kielen?
5. tunti
Numerot 1-5

Tervehdykset ja kuulumisten kysyminen numerot 1-5
TYÖTAVAT:
-Kiinan kieli numerot 1-5
-Numeroiden ääntäminen kehon liikkumisen avulla
-Ryhmittäydytään niin monen hengen ryhmiin kuin sanottava luku
kohdekielellä.
-Kirjoitetaan numeroita kankaille pensselillä vedellä
-Numerolaulut
-Hedelmäsalaatti

6. tunti
värit

TYÖTAVAT:
-Opetellaan värit kiinaksi toistamalla, aloitetaan Suomen lipun ja Kiinan
lipun väri
- Lempiväri harjoitellaan
-Katso näyttö, yritä löytää oikein värin ja sano väri kiinaksi
-Kosketa vaatteessa tiettyä väriä ja sano sitä kohdekielellä.
-Värikuningas
-Väritystehtäviä hedelmiä
-Värilaulu kiinaksi

7. tunti
eläinvuosi

TYÖTAVAT:
-Eläinlauluja
-Eläinvuosi tarina suomeksi
-Eläinvuosi tarina videopätkä
-Lapsilta kysytään, mitkä eläimet ovat kyseissä siinä tarinassa
-Toista perässä eläinten nimet kiinaksi
-Löytää eläinvuosi ja kerrotaan siihen liittyjien persoonasta
-Eläinvuosi kirjanmerkin tekeminen

8. tunti
Koulumaailma
Kiinassa

TYÖTAVAT:
-Lapsilta kysytään, mitä tiedät koulusta Kiinassa
-Kysymyslista lapsille Kiinan koulusta
-Kuvat lukujärjestyksiä Kiinan alakoulussa ja selitä, mitkä
oppiaineet, välitunnit, kotitehtävän määrä, koulupäivä kesto, jne.
-Silmäharjoitus kouluissa välitunnilla.
-Aamujumppa välitunnilla
-Päivänavaus kouluissa
-Piirtäminen: unelmien koulupäivä

