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Tervehdys kirjan tekijöiltä
Kädessäsi on harjoituskirja Kertomus kerrallaan luki-lukkoja
avaamaan – Du Zhiyong keisarillisessa Kiinassa. Kirjan on
tarkoitus parantaa lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Kirja sopii
niin lapsille kuin aikuisillekin. Sen harjoituksia voi tehdä yksin tai
ryhmässä ohjaajan tuella.
Tarinan jälkeen on erilaisia harjoituksia, jotka kuntouttavat lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia monella eri tavalla. Yhdet tehtävät
auttavat löytämään äänne–kirjain-pareja. Toisten avulla harjoittelet tavujen ja sanojen hahmottamista. Kolmannenlaiset tehtävät
auttavat muodostamaan lauseita. Joissakin tehtävissä autetaan
ymmärtämään paremmin sitä, mitä on luettu.
Tehtäväsivut ovat värillisiä. Tehtävien oikeat vastaukset ovat heti
seuraavalla sivulla. Näin tarkistaminen on helppoa. Vastaussivu
kannattaa taittaa piiloon ja yrittää tehtävien tekoa ensin itse.
Kertomus kerrallaan luki-lukkoja avaamaan – Du Zhiyong keisarillisessa Kiinassa on tuotettu Verkko-Lukki-hankkeessa. VerkkoLukki (2006–2009) on Turun kristillisen opiston hallinnoima ja
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti, joka tuottaa aineistoa lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemiseen.
Toivomme, että antaisit palautetta kirjasta oheisella palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lukituki@tk-opisto.ﬁ.
Kiitos!

Harjoittelun iloa!
Terveisin kirjan tekijät

5

6

Sisällys
Kiinalainen Zhiyong ................................................................ 8
1. Oikein kirjoitettu sana ........................................................ 10
Oikein kirjoitettu sana – Oikeat vastaukset ........................ 11
2. Sanan kolmas kirjain .......................................................... 12
Sanan kolmas kirjain – Oikeat vastaukset ........................... 13
3. T-kirjaimet ......................................................................... 14
T-kirjaimet – Oikeat vastaukset ......................................... 15
4. Korjaa sanat ....................................................................... 16
Korjaa sanat – Oikeat vastaukset ....................................... 17
5. Valitse oikein kirjoitettu sana ............................................. 18
Valitse oikein kirjoitettu sana– Oikeat vastaukset ................. 19
6. Puuttuvat tavut .................................................................. 20
Puuttuvat tavut – Oikeat vastaukset................................... 21
7. Järjestä tavut sanoiksi ....................................................... 22
Järjestä tavut sanoiksi – Oikeat vastaukset ......................... 23
8. Uusi sana tavuista .............................................................. 24
Uusi sana tavuista – Oikeat vastaukset ............................... 25
9. Puuttuva lopputavu ............................................................ 26
Puuttuva lopputavu – Oikeat vastaukset ............................. 27
10. Sanamato ......................................................................... 28
Sanamato – Oikeat vastaukset .......................................... 29
11. Yhdyssanat ....................................................................... 30
Yhdyssanat – Oikeat vastaukset ........................................ 31
12. Puuttuvat sanat ................................................................ 32
Puuttuvat sanat – Oikeat vastaukset .................................. 33
13. Virke vai sanajono? .......................................................... 34
Virke vai sanajono? – Oikeat vastaukset ............................. 35
14. Sanat sekaisin .................................................................. 36
Sanat sekaisin – Oikeat vastaukset .................................... 37
15. Tekstissä esiintyvät sanat ................................................ 38
Tekstissä esiintyvät sanat – Oikeat vastaukset ..................... 39
16. Luetunymmärtäminen ...................................................... 40
Luetunymmärtäminen – Oikeat vastaukset.......................... 42

7

Kiinalainen Zhiyong
Du Zhiyongin perhe asuu Tianjin-nimisessä kaupungissa. Kaupunki
on Kiinan neljänneksi suurin. Yli viiden miljoonan asukkaan kaupungissa riittää vilskettä ja ihmisiä. Kaupungin kadut eivät ole autioita mihinkään aikaan vuorokaudesta. Tianjin on monen uskonnon ja kulttuurin kohtauspaikka. Kaupungissa asuu lähes kaikista
maanosista maahan muuttaneita henkilöitä. Suuri osa kiinalaisista
haluaa elää kaupungeissa, muuttoliike maalta kaupunkiin on ollut
huomattavaa.
Osa maahanmuuttajista on suurten kansainvälisten yritysten palveluksessa. Kiinan suuri väestöpohja ja vahva asema markkinoilla ovat tuoneet maahan paljon länsimaisia yrityksiä. Joka viides
maailman asukas elää Kiinassa. Tällä hetkellä Kiina on maailman
kuudenneksi suurin talousmahti.
Kiinalainen kulttuuriperimä on maailman vanhimpia. Yli 4000 vuotta
sitten syntyneet perinteet vaikuttavat yhä vahvasti kansan ajattelussa ja elämässä. Vanha ja vahva kulttuuri on myös valmis mukautumaan ja ottamaan mukaan uusia asioita. Kiinalaiseen kulttuuriin
ja sen syntyyn on aikojen saatossa vaikuttanut maan kolme suurta
uskontoa: konfutselaisuus, taolaisuus ja buddhalaisuus. Uskonnot
ja niiden perinteet ovat muuttuneet, mukautuneet ja sekoittuneet
ihmisten elämässä ja tavoissa. Nykyään Kiinan uskontojen joukossa vaikuttavat myös islam ja kristinusko.
Tämän rikkaan kulttuurin ja kansainvälisen ympäristön keskellä
elää myös Du Zhiyong perheensä kanssa. He uskovat lujasti maansa perintöön ja perinteeseen. Perhe on monien sukupolvien ajan
luottanut vuosituhansia vanhaan keksintöön, kirjapainotaitoon.
Kiinassa kehitetty taito merkitsee perinteitä vaalivalle suvulle paljon. Suku on vuosien saatossa ottanut toimintaansa mukaan jonkin verran uutta ajattelua ja uutta tekniikkaa, mutta toimii pääosin
kuitenkin perinteitä vaalimalla. Kiinassa on tärkeää opettaa vanhaa
tietotaitoa uusille sukupolville. Vanhojen perinteiden mukaan lähes
käsityönä valmistetuille kirjoille on kulttuuriaan vaalivassa maassa
käyttöä. Du Zhiyongin perhe on säilyttänyt oman paikkansa maansa perinteen ja käsityötaiteen vaalimisessa.
8

Du Zhiyong toimii yrityksessä vanhempiensa kanssa. Hän on saanut kaupallisen koulutuksen ja aikoo tulevaisuudessa laajentaa yritystä. Vanhempien jäädessä pois työelämästä hänen pitää palkata
yritykseen lisää työvoimaa. Tällä hetkellä kirjapaino työllistää kaksi perheen ulkopuolista työntekijää.
Kiinalaisen perinteen mukaan sukunimi mainitaan aina ensimmäisenä, ja se on usein yksitavuinen. Kiinassa henkilölle annettava
nimi tarkoittaa aina jotakin. Du Zhiyongin vanhemmat ovat halunneet antaa lapselleen nimen, joka kantaisi häntä tulevaisuudessa.
Du Zhiyongin nimessä Zhi tarkoittaa viisautta ja Yong tarkoittaa
rohkeutta. Näitä voimavaroja hän haluaakin itsestään löytää ja
käyttää niitä omassa elämässään.
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1. Oikein kirjoitettu sana
Valitse virkkeeseen oikein kirjoitettu sana mallin mukaan. Rastita oikea vaihtoehto. Lue lopuksi virkkeet ääneen.

1. Perhe asuu Tianjin-nimisessä ___ kaupunkissa
___ kaupunkisa
X kaupungissa.
2. Kaupungin kadut eivät ole koskaan ___ autioita
___ autiotia
___ uatioita.
3. Kaupungissa riittää ihmisiä ja ___ vislettä
___ vilskettä
___ vilksettä.
4. Muuttoliike maalta kaupunkiin on ollut ___ houmattavaa
___ huomattavaa
___ huomatavaa.
5. Joka viides maailman asukas elää ___ Kiinassa
___ Kiinasa
___ Kinassa.
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Oikein kirjoitettu sana – Oikeat vastaukset
Valitse virkkeeseen oikein kirjoitettu sana mallin mukaan. Rastita oikea vaihtoehto. Lue lopuksi virkkeet ääneen.

1. Perhe asuu Tianjin-nimisessä ___ kaupunkissa
___ kaupunkisa
X kaupungissa.
2. Kaupungin kadut eivät ole koskaan X

autioita

___ autiotia
___ uatioita.
3. Kaupungissa riittää ihmisiä ja ___ vislettä
X

vilskettä

___ vilksettä.
4. Muuttoliike maalta kaupunkiin on ollut ___ houmattavaa
X huomattavaa
___ huomatavaa.
5. Joka viides maailman asukas elää

X Kiinassa
___ Kiinasa
___ Kinassa.
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2. Sanan kolmas kirjain
Kirjoita viivalle kunkin sanan kolmas kirjain mallin mukaan.

perhe

r

Tianjin

_________

kaupungissa

_________

neljänneksi

_________

suurin

_________

viiden

_________

asukkaan

_________

vilskettä

_________

ihmisiä

_________

autioita

_________

vuorokaudesta

_________

uskonnon

_________

kohtauspaikka

_________

maanosista

_________

muuttaneita

_________

henkilöitä

_________
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Sanan kolmas kirjain – Oikeat vastaukset
Kirjoita viivalle kunkin sanan kolmas kirjain mallin mukaan.

perhe

r

Tianjin

a

kaupungissa

u

neljänneksi

l

suurin

u

viiden

i

asukkaan

u

vilskettä

l

ihmisiä

m

autioita

t

vuorokaudesta

o

uskonnon

k

kohtauspaikka

h

maanosista

a

muuttaneita

u

henkilöitä

n
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3. T-kirjaimet
Alleviivaa tekstistä sanat, joissa on t-kirjain. Kirjoita sanat järjestyksessä viivoille.

Du Zhiyongin perhe asuu Tianjin-nimisessä kaupungissa.
Kaupunki on Kiinan neljänneksi suurin. Yli viiden miljoonan
asukkaan kaupungissa riittää vilskettä ja ihmisiä. Kaupungin
kadut eivät ole autioita mihinkään aikaan vuorokaudesta. Tianjin
on monen uskonnon ja kulttuurin kohtauspaikka. Kaupungissa
asuu lähes kaikista maanosista maahan muuttaneita henkilöitä.

1.

__________________

2.

__________________

3.

__________________

4.

__________________

5.

__________________

6.

__________________

7.

__________________

8.

__________________

9.

__________________

10. __________________
11. __________________
12. __________________
13. __________________
14. __________________
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T-kirjaimet – Oikeat vastaukset
Alleviivaa tekstistä sanat joissa on t-kirjain. Kirjoita sanat järjestyksessä viivoille.

Du Zhiyongin perhe asuu Tianjin-nimisessä kaupungissa.
Kaupunki on Kiinan neljänneksi suurin. Yli viiden miljoonan
asukkaan kaupungissa riittää vilskettä ja ihmisiä. Kaupungin
kadut eivät ole autioita mihinkään aikaan vuorokaudesta. Tianjin
on monen uskonnon ja kulttuurin kohtauspaikka. Kaupungissa
asuu lähes kaikista maanosista maahan muuttaneita henkilöitä.
1.

Tianjin

2.

riittää

3.

vilskettä

4.

kadut

5.

eivät

6.

autioita

7.

vuorokaudesta

8.

Tianjin

9.

kulttuurin

10. kohtauspaikka
11. kaikista
12. maanosista
13. muuttaneita
14. henkilöitä
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4. Korjaa sanat
Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Jokaisesta sanasta on
jäänyt kirjain pois. Kirjoita sanat korjattuina viivoille.

Osa maahanmuuttajista on suurten kansainvälisten yritysten
palveluksessa. Kiinan suuri väestöpohja ja vahva asema
markkinoilla ovat tuoneet maahan paljon länsimaisia yrityksiä.
Joka viides maailman asukas elää Kiinassa. Tällä hetkellä Kiina on
maailman kuudenneksi suurin talousmahti.
maahanmuutajista
surten
kansainväliten
palveuksessa
västöpohja
sema
markinoilla
tuonet
maaha
palon
viies
talosmahti
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Korjaa sanat – Oikeat vastaukset
Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Jokaisesta sanasta on
jäänyt kirjain pois. Kirjoita sanat korjattuina viivoille.

Osa maahanmuuttajista on suurten kansainvälisten yritysten
palveluksessa. Kiinan suuri väestöpohja ja vahva asema
markkinoilla ovat tuoneet maahan paljon länsimaisia yrityksiä.
Joka viides maailman asukas elää Kiinassa. Tällä hetkellä Kiina on
maailman kuudenneksi suurin talousmahti.
maahanmuutajista

maahanmuuttajista

surten

suurten

kansainväliten

kansainvälisten

palveuksessa

palveluksessa

västöpohja

väestöpohja

sema

asema

markinoilla

markkinoilla

tuonet

tuoneet

maaha

maahan

palon

paljon

viies

viides

talosmahti

talousmahti
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5. Valitse oikein kirjoitettu sana
Alleviivaa kustakin kohdasta oikein kirjoitettu sana.

1.

kansainvälisen

kansainvalisen

kanssanvälisen

2.

ympariston

ympäristön

ympristön

3.

perinteseen

perinteesen

perinteeseen

4.

sukpolvien

sukupolvien

sukupovien

5.

vuosituhansia

vuosituhansiaa

vuosituhaansia

6.

kirjapainotaitton

kirjapapinotaitoon

kirjapainotaitoon

7.

valimisessa

vaalimisessa

vaalimisesa

8.

työelämäsä

tyleämässä

työelämässä
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Valitse oikein kirjoitettu sana
– Oikeat vastaukset
Alleviivaa kustakin kohdasta oikein kirjoitettu sana.

1.

kansainvälisen

kansainvalisen

kanssanvälisen

2.

ympariston

ympäristön

ympristön

3.

perinteseen

perinteesen

perinteeseen

4.

sukpolvien

sukupolvien

sukupovien

5.

vuosituhansia

vuosituhansiaa

vuosituhaansia

6.

kirjapainotaitton

kirjapapinotaitoon

kirjapainotaitoon

7.

valimisessa

vaalimisessa

vaalimisesa

8.

työelämäsä

tyleämässä

työelämässä
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6. Puuttuvat tavut
Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Jokaisesta sanasta on
annettu yksi tavu. Täydennä sana valmiiksi. Lue lopuksi sanat
ääneen.

Kiinalainen kulttuuriperimä on maailman vanhimpia. Yli 4000
vuotta sitten syntyneet perinteet vaikuttavat yhä vahvasti kansan
ajattelussa ja elämässä. Vanha ja vahva kulttuuri on myös valmis
mukautumaan ja ottamaan mukaan uusia asioita. Kiinalaiseen
kulttuuriin ja sen syntyyn on aikojen saatossa vaikuttanut
maan kolme suurta uskontoa: konfutselaisuus, taolaisuus ja
buddhalaisuus. Uskonnot ja niiden perinteet ovat muuttuneet,
mukautuneet ja sekoittuneet ihmisten elämässä ja tavoissa.
Nykyään Kiinan uskontojen joukossa vaikuttavat myös islam ja
kristinusko.
- il a-

-

- _____ -

- tuu - ko -

-

-a

- vois -
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Puuttuvat tavut – Oikeat vastaukset
Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Jokaisesta sanasta on
annettu yksi tavu. Täydennä sana valmiiksi. Lue lopuksi sanat
ääneen.

maa – il – man
a – jat – te – lus – sa
kult – tuu – ri
ai – ko – jen
us – kon – to – a
ta – vois – sa
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7. Järjestä tavut sanoiksi
Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Sanojen tavut ovat
menneet sekaisin. Järjestä tavut oikeaan järjestykseen. Kirjoita sanat viivalle. Lue lopuksi sanat ääneen.

Osa maahanmuuttajista on suurten kansainvälisten yritysten
palveluksessa. Kiinan suuri väestöpohja ja vahva asema
markkinoilla ovat tuoneet maahan paljon länsimaisia yrityksiä.
Joka viides maailman asukas elää Kiinassa. Tällä hetkellä Kiina on
maailman kuudenneksi suurin talousmahti.
kas – su – a
man – maa – il
ma – se – a
kel – het – lä
ten – y – tys - ri
ti – ta – mah – lo - us
sa – pal – luk – ve – ses
noil – mark – ki – la
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Järjestä tavut sanoiksi – Oikeat vastaukset
Lue teksti. Tekstistä on poimittu sanoja. Sanojen tavut ovat
menneet sekaisin. Järjestä tavut oikeaan järjestykseen. Kirjoita sanat viivalle. Lue lopuksi sanat ääneen.

Osa maahanmuuttajista on suurten kansainvälisten yritysten
palveluksessa. Kiinan suuri väestöpohja ja vahva asema
markkinoilla ovat tuoneet maahan paljon länsimaisia yrityksiä.
Joka viides maailman asukas elää Kiinassa. Tällä hetkellä Kiina on
maailman kuudenneksi suurin talousmahti.
kas – su – a

a-su-kas

man – maa – il

maa-il-man

ma – se – a

a-se-ma

kel – het – lä

het-kel-lä

ten – y – tys - ri

y-ri-tys-ten

ti – ta – mah – lous

ta-lo-us-mah-ti

sa – pal – luk – ve – ses

pal-ve-luk-ses-sa

noil – mark – ki – la

mark-ki-noil-la
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8. Uusi sana tavuista
Lue teksti.
Kiinalainen kulttuuriperimä on maailman vanhimpia. Yli 4000
vuotta sitten syntyneet perinteet vaikuttavat yhä vahvasti kansan
ajattelussa ja elämässä. Vanha ja vahva kulttuuri on myös valmis
mukautumaan ja ottamaan mukaan uusia asioita. Kiinalaiseen
kulttuuriin ja sen syntyyn on aikojen saatossa vaikuttanut
maan kolme suurta uskontoa: konfutselaisuus, taolaisuus ja
buddhalaisuus. Uskonnot ja niiden perinteet ovat muuttuneet,
mukautuneet ja sekoittuneet ihmisten elämässä ja tavoissa.
Nykyään Kiinan uskontojen joukossa vaikuttavat myös islam ja
kristinusko.
Tekstistä on poimittu sanoja. Ota sanan ensimmäinen ja toinen tavu. Kirjoita tavut viivalle. Saat uuden sanan. Lue sanat
ääneen.
1. kiinalainen

_____________________

2. syntyneet

_____________________

3. elämässä

_____________________

4. uusia

_____________________

5. uskontoa

_____________________

Tekstistä on poimittu sanoja. Ota sanan toinen ja kolmas tavu.
Kirjoita tavut viivalle. Saat uuden sanan. Lue sanat ääneen.
6. kulttuuri

_____________________

7. maailman

_____________________

8. perinteet

_____________________
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Uusi sana tavuista – Oikeat vastaukset
Lue teksti.
Tekstistä on poimittu sanoja. Ota sanan ensimmäinen ja toinen tavu. Kirjoita tavut viivalle. Saat uuden sanan. Lue sanat
ääneen.

1. kiinalainen

Kiina

2. syntyneet

synty

3. elämässä

elä

4. uusia

uusi

5. uskontoa

uskon

Tekstistä on poimittu sanoja. Ota sanan toinen ja kolmas tavu.
Kirjoita tavut viivalle. Saat uuden sanan. Lue sanat ääneen.
6. kulttuuri

tuuri

7. maailman

ilman

8. perinteet

rinteet
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9. Puuttuva lopputavu
Mikä tavu sanan lopusta puuttuu? Kirjoita sana kokonaan viivalle mallin mukaan. Lue lopuksi kirjoittamasi sanat ääneen.
yritykses-

___ lä

___ ä

X sä

___ sen

___ en

___ ten

___ taa

___ laa

___ an

___ un

yrityksessä
1. kaupalli-

______________________
2. laajen-

___ saa

______________________
3. vanhempi-

___ en

______________________
4. yrityk-

___ teen ___ seen ___ keen

______________________
5. työvoi-

___ naa

___ aa

___ maa

___ lä

___ sä

______________________
6. hetkel-

___ ä

______________________
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Puuttuva lopputavu – Oikeat vastaukset
Mikä tavu sanan lopusta puuttuu? Kirjoita sana kokonaan viivalle mallin mukaan. Lue lopuksi kirjoittamasi sanat ääneen.
yritykses-

___ lä

___ ä

X sä

yrityksessä
1. kaupalli-

X sen

___ en

___ ten

___ saa

X taa

___ laa

___ an

___ un

kaupallisen
2. laajenlaajentaa
3. vanhempi-

X en

vanhempien
4. yrityk-

___ teen

X seen ___ keen

yritykseen
5. työvoi-

___ naa

___ aa

X maa

työvoimaa
6. hetkel-

___ ä

X lä

hetkellä
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___ sä

10. Sanamato
Erota sanat toisistaan merkitsemällä sanavälit pystyviivoilla.

1. Kiinassakoulutusonkulttuurisestitärkeäasia.
2. Monetvanhemmatovatvalmiitasijoittamaansuurenosantuloistaan
lastensakoulutukseen.
3. Useatlapsetopiskelevatyksityiskouluissa.
4. Perheetovatkuitenkineriarvoisessaasemassatoisiinsanähden.
5. Ihmistentuloerotovatsuuria.
6. Kaikillaeiolevaraalähettäälapsiaanopiskelemaan.
7. Pojatpääsevättyttöjäuseamminhankkimaankoulutusta.
8. AvustusjärjestöPlanpyrkiitukemaanköyhimpienalueidenlasten
koulunkäyntiä.
9. Vuoristoissaelävilleperheillejalapsillepyritäänjakamaan
yleissivistävääkirjallisuutta.
10. Kirjallisuudenavullaheoppivatuusiaasioitamuustamaailmasta.
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Sanamato – Oikeat vastaukset
Erota sanat toisistaan merkitsemällä sanavälit pystyviivoilla.

1. Kiinassa koulutus on kulttuurisesti tärkeä asia.
2. Monet vanhemmat ovat valmiita sijoittamaan suuren osan
tuloistaan lastensa koulutukseen.
3. Useat lapset opiskelevat yksityiskouluissa.
4. Perheet ovat kuitenkin eriarvoisessa asemassa toisiinsa
nähden.
5. Ihmisten tuloerot ovat suuria.
6. Kaikilla ei ole varaa lähettää lapsiaan opiskelemaan.
7. Pojat pääsevät tyttöjä useammin hankkimaan koulutusta.
8. Avustusjärjestö Plan pyrkii tukemaan köyhimpien alueiden
lasten koulunkäyntiä.
9. Vuoristoissa eläville perheille ja lapsille pyritään jakamaan
yleissivistävää kirjallisuutta.
10. Kirjallisuuden avulla he oppivat uusia asioita muusta
maailmasta.
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11. Yhdyssanat
Mistä kahdesta sanasta yhdyssanat on muodostettu? Lue ensin
yhdyssanat ääneen. Kirjoita sen jälkeen sanat viivalle mallin
mukaan.

vuorokausi

vuoro

kausi

kohtauspaikka

______________

______________

muuttoliike

______________

______________

maahanmuuttaja

______________

______________

väestöpohja

______________

______________

talousmahti

______________

______________

kulttuuriperimä

______________

______________

sukupolvi

______________

______________

vuosituhat

______________

______________

kirjapaino

______________

______________

tietotaito

______________

______________

käsityö

______________

______________

työelämä

______________

______________
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Yhdyssanat – Oikeat vastaukset
Mistä kahdesta sanasta yhdyssanat on muodostettu? Lue ensin
yhdyssanat ääneen. Kirjoita sen jälkeen sanat viivalle mallin
mukaan.

vuorokausi

vuoro

kausi

kohtauspaikka

kohtaus

paikka

muuttoliike

muutto

liike

maahanmuuttaja

maahan

muuttaja

väestöpohja

väestö

pohja

talousmahti

talous

mahti

kulttuuriperimä

kulttuuri

perimä

sukupolvi

suku

polvi

vuosituhat

vuosi

tuhat

kirjapaino

kirja

paino

tietotaito

tieto

taito

käsityö

käsi

työ

työelämä

työ

elämä
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12. Puuttuvat sanat
Täydennä tekstiin puuttuvat sanat mallin mukaan. Käytä annettuja sanoja. Lue lopuksi koko teksti ääneen.

sukunimi
kulttuuri
aina löytää
tarkoittaa

henkilölle
perinteet
lapselleen
ajattelussa
ensimmäisenä
vanhemmat
maailman

Kiinalainen kulttuuriperimä on maailman vanhimpia. Yli
4000 vuotta sitten syntyneet _________________________
vaikuttavat yhä vahvasti kansan __________________________
ja elämässä. Vanha ja vahva _______________________ on
myös valmis mukautumaan ja ottamaan mukaan uusia asioita.

Kiinalaisen perinteen mukaan _________________________
mainitaan aina ______________________ ja se on usein
yksitavuinen. Kiinassa ________________________ annettava
nimi tarkoittaa _____________ jotakin. Du Zhiyongin _________
______________ ovat halunneet antaa ____________________
_____ nimen, joka kantaisi häntä tulevaisuudessa. Du Zhiyongin
nimessä Zhi tarkoittaa viisautta ja Yong ____________________
_ rohkeutta. Näitä voimavaroja hän haluaakin itsestään _______
________________ ja toteuttaa omassa elämässään.
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Puuttuvat sanat – Oikeat vastaukset
Täydennä tekstiin puuttuvat sanat mallin mukaan. Käytä annettuja sanoja. Lue lopuksi koko teksti ääneen.

Kiinalainen kulttuuriperimä on maailman vanhimpia. Yli 4000
vuotta sitten syntyneet perinteet vaikuttavat yhä vahvasti
kansan ajattelussa ja elämässä. Vanha ja vahva kulttuuri on
myös valmis mukautumaan ja ottamaan mukaan uusia asioita.

Kiinalaisen perinteen mukaan sukunimi mainitaan aina
ensimmäisenä ja se on usein yksitavuinen. Kiinassa
henkilölle annettava nimi tarkoittaa aina jotakin. Du Zhiyongin
vanhemmat ovat halunneet antaa lapselleen nimen, joka
kantaisi häntä tulevaisuudessa. Du Zhiyongin nimessä Zhi
tarkoittaa viisautta ja Yong tarkoittaa rohkeutta. Näitä
voimavaroja hän haluaakin itsestään löytää ja toteuttaa omassa
elämässään.
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13. Virke vai sanajono?
Onko kyseessä virke vai sanajono? Alleviivaa virkkeet mallin
mukaan. Laita virkkeiden loppuun piste. Lue lopuksi alleviivaamasi virkkeet ääneen.

1. Kiinalainen kulttuuriperimä maailma vanha
2. Vanhat perinteet vaikuttavat yhä vahvasti kansan
ajattelussa.
3. Vahva kulttuuri myös mukautumaan uusia asioita
4. Kiinalaiseen kulttuuriin ja sen syntyyn aikojen saatossa
5. Kulttuurin syntyyn on vaikuttanut maan kolme suurta uskontoa
6. Uskonnot ja niiden perinteet ovat muuttuneet
7. Vanhojen uskontojen lisäksi nyt vaikuttavat myös islam ja
kristinusko
8. Rikkaan kulttuurin keskellä myös Du Zhiyong perheensä
kanssa
9. Du Zhiyongin perhe uskoo lujasti maansa perintöön ja
perinteeseen
10. Perhe sukupolvien ajan keksintö kirjapainotaitoon
11. Perhe luottaa vanhaan keksintöön, kirjapainotaitoon
12. Kiinassa kehitetty taito merkitsee perinteitä vaalivalle suvulle
paljon
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Virke vai sanajono? – Oikeat vastaukset
Onko kyseessä virke vai sanajono? Alleviivaa virkkeet mallin
mukaan. Laita virkkeiden loppuun piste. Lue lopuksi alleviivaamasi virkkeet ääneen.

1. Kiinalainen kulttuuriperimä maailma vanha
2. Vanhat perinteet vaikuttavat yhä vahvasti kansan
ajattelussa.
3. Vahva kulttuuri myös mukautumaan uusia asioita
4. Kiinalaiseen kulttuuriin ja sen syntyyn aikojen saatossa
5. Kulttuurin syntyyn on vaikuttanut maan kolme suurta
uskontoa.
6. Uskonnot ja niiden perinteet ovat muuttuneet.
7. Vanhojen uskontojen lisäksi nyt vaikuttavat myös islam
ja kristinusko.
8. Rikkaan kulttuurin keskellä myös Du Zhiyong perheensä
kanssa
9. Du Zhiyongin perhe uskoo lujasti maansa perintöön ja
perinteeseen.
10. Perhe sukupolvien ajan keksintö kirjapainotaitoon
11. Perhe luottaa vanhaan keksintöön, kirjapainotaitoon.
12. Kiinassa kehitetty taito merkitsee perinteitä vaalivalle
suvulle paljon.
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14. Sanat sekaisin
Sanat ovat menneet sekaisin. Järjestä sanat uudestaan virkkeeksi. Ensimmäinen sana on annettu valmiina. Kirjoita virke
viivalle. Muista piste virkkeen lopussa. Lue lopuksi virkkeet ääneen.

1. Perhe _____________________________________________
maansa
uskoo
perinteeseen

2. Kiinassa ___________________________________________
nuorille
perinteitä
opetetaan

3. Kirjat _____________________________________________
valmistetaan
käsityönä
lähes

4. Du Zhiyongin ______________________________________
käsityötaidetta
vaalii
perhe
perinteistä

5. Du Zhiyong ________________________________________
koulutuksen
saanut
kaupallisen on

6. Hän ______________________________________________
yritystä
perheen
laajentaa
aikoo
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Sanat sekaisin – Oikeat vastaukset
Sanat ovat menneet sekaisin. Järjestä sanat uudestaan virkkeeksi. Ensimmäinen sana on annettu valmiina. Kirjoita virke
viivalle. Muista piste virkkeen lopussa. Lue lopuksi virkkeet ääneen.

1. Perhe uskoo maansa perinteeseen.
maansa
uskoo
perinteeseen

2. Kiinassa opetetaan nuorille perinteitä. tai
Kiinassa opetetaan perinteitä nuorille.
nuorille
perinteitä
opetetaan

3. Kirjat valmistetaan lähes käsityönä.
valmistetaan
käsityönä
lähes

4. Du Zhiyongin perhe vaalii perinteistä käsityötaidetta.
käsityötaidetta
vaalii
perhe
perinteistä

5. Du Zhiyong on saanut kaupallisen koulutuksen.
koulutuksen
saanut
kaupallisen on

6. Hän aikoo laajentaa perheen yritystä.
yritystä
perheen
laajentaa
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aikoo

15. Tekstissä esiintyvät sanat
Mitkä sanat esiintyvät tekstissä ja mitkä eivät? Vastaa viivalle
KYLLÄ (esiintyy tekstissä) tai EI (ei esiinny tekstissä).

kulttuuriperimä
mukautuneet
metsäinen
perheensä
kirjapainotaitoon
viinitila
länsimaisia
rikkaan
vaalimisessa
vanhemmista
työvoimaa
työllistää
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Tekstissä esiintyvät sanat – Oikeat vastaukset
Mitkä sanat esiintyvät tekstissä ja mitkä eivät? Vastaa viivalle
KYLLÄ (esiintyy tekstissä) tai EI (ei esiinny tekstissä).

kulttuuriperimä

KYLLÄ

mukautuneet

KYLLÄ

metsäinen

EI

perheensä

KYLLÄ

kirjapainotaitoon

KYLLÄ

viinitila

EI

länsimaisia

KYLLÄ

rikkaan

KYLLÄ

vaalimisessa

KYLLÄ

vanhemmista

EI

työvoimaa

KYLLÄ

työllistää

KYLLÄ
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16. Luetunymmärtäminen
Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. Jokaisessa tehtävässä on vain
yksi oikea vastausvaihtoehto. Alleviivaa oikea vaihtoehto.

1. Kuinka paljon asukkaita Du Zhiyongin kotikaupungissa on?
a. alle viisi tuhatta
b. yli miljoona
c. alle viisi miljoonaa
d. yli viisi miljoonaa

2. Miksi kaupunkeihin on viime vuosina muuttanut paljon ihmisiä?
a. Ulkomaalaiset ovat kansoittaneet kaupungit.
b. Kiinalaiset haluavat muuttaa maalta kaupunkiin.
c. Ulkomaalaiset yritykset ovat rakentaneet kaupungit
täyteen kerrostaloja.
d. Kiinassa ei ole maaseutua.

3. Kuinka suuri määrä maailman asukkaista asuu Kiinassa?
a. 50 %
b. 40%
c. 30%
d. 20 %

4. Miksi kaupunkiin on tullut ulkomaalaisia yrityksiä?
a. Kiinan talouskasvun vuoksi
b. Kiinan perinteiden vuoksi
c. koska heidän työntekijänsä ovat muuttaneet Kiinaan
d. koska Kiinassa on hyvää ruokaa

5. Mikä seuraavista kuuluu maan perinteisiin valtauskontoihin?
a. islam
b. kristinusko
c. taolaisuus
d. juutalaisuus
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6. Missä Du Zhiyong työskentelee?
a. ulkomaalaisten omistamassa mainostoimistossa
b. kiinalaisessa ravintolassa
c. nykyaikaisessa kirjansitomossa
d. perinteikkäässä kirjapainossa

7. Kuinka vanha maan kulttuuri on?
a. pari sataa vuotta
b. yli tuhat vuotta
c. yli neljätuhatta vuotta
d. yli neljämiljoonaa vuotta

8. Montako perheen ulkopuolista työntekijää yrityksessä toimii?
a. kaksi
b. neljä
c. kuusi
d. kahdeksan

9. Mikä yrityksessä koetaan erittäin tärkeäksi?
a. taloudellinen kasvu
b. perinteiden vaaliminen
c. tuotekehittely
d. markkinointi

10. Mikä on tarinan päähenkilön sukunimi?
a. Zhiyong
b. Du
c. Zhi
d. Yong
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Luetunymmärtäminen – Oikeat vastaukset
Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. Jokaisessa tehtävässä on vain
yksi oikea vastausvaihtoehto. Alleviivaa oikea vaihtoehto.

1. Kuinka paljon asukkiaita Du Zhiyongin kotikaupungissa on?
a. alle viisi tuhatta
b. yli miljoona
c. alle viisi miljoonaa
d. yli viisi miljoonaa

2. Miksi kaupunkeihin on viime vuosina muuttanut paljon ihmisiä?
a. Ulkomaalaiset ovat kansoittaneet kaupungit.
b. Kiinalaiset haluavat muuttaa maalta kaupunkiin.
c. Ulkomaalaiset yritykset ovat rakentaneet kaupungit
täyteen kerrostaloja.
d. Kiinassa ei ole maaseutua.

3. Kuinka suuri määrä maailman asukkaista asuu Kiinassa?
a. 50 %
b. 40%
c. 30%
d. 20 %

4. Miksi kaupunkiin on tullut ulkomaalaisia yrityksiä?
a. Kiinan talouskasvun vuoksi
b. Kiinan perinteiden vuoksi
c. koska heidän työntekijänsä ovat muuttaneet Kiinaan
d. koska Kiinassa on hyvää ruokaa

5. Mikä seuraavista kuuluu maan perinteisiin valtauskontoihin?
a. islam
b. kristinusko
c. taolaisuus
d. juutalaisuus
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6. Missä Du Zhiyong työskentelee?
a. ulkomaalaisten omistamassa mainostoimistossa
b. kiinalaisessa ravintolassa
c. nykyaikaisessa kirjansitomossa
d. perinteikkäässä kirjapainossa

7. Kuinka vanha maan kulttuuri on?
a. pari sataa vuotta
b. yli tuhat vuotta
c. yli neljätuhatta vuotta
d. yli neljämiljoonaa vuotta

8. Montako perheen ulkopuolista työntekijää yrityksessä toimii?
a. kaksi
b. neljä
c. kuusi
d. kahdeksan

9. Mikä yrityksessä koetaan erittäin tärkeäksi?
a. taloudellinen kasvu
b. perinteiden vaaliminen
c. tuotekehittely
d. markkinointi

10. Mikä on tarinan päähenkilön sukunimi?
a. Zhiyong
b. Du
c. Zhi
d. Yong
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