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Lukijalle

Tervetuloa käyttämään Kiinaa kivasti -oppikirjaa!
Kiinaa kivasti -oppikirja on tarkoitettu kiinan alkeiden opiskeluun. Kiinan opetuksessa
opettajan on tärkeä keskittyä sanojen oikeaoppiseen ääntämiseen, varsinkin toonien osalta.
Tämän vuoksi opettajan oppaassa käydään vielä läpi pinyineihin ja tooneihin liittyviä
perusasioita. Lisäksi opettajan oppaaseen on koottu hyviä pelejä ja linkkejä, joita voi soveltaa
erityisesti alakoululaisten opettamiseen.

Wen-Chin, Marija, Alice ja Chihwei.
syksy, 2020
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1. Oppikirjan rakenne
Kirja koostuu kymmenestä kappaleesta, joissa käsitellään yhtä aihepiiriä. Kirjassa on
runsaasti kuvia, joita kannattaa käyttää apuna opetuksessa. Kappaleiden tekstiosuuden
jälkeen on erilaisia tehtäviä, joiden avulla uutta sanastoa ja tooneja voi harjoitella.
Oppikirjan kappaleiden rakenne

1.

Sanasto: Kannattaa aina lukea ääneen opettajan tai äänikirjan johdolla, jotta oppilaat
oppivat pikkuhiljaa oikean ääntämisen.

2.

Dialogi: Lyhyt dialogi, jonka avulla oppilaat voivat oppia perusfraaseja.

3.

Harjoittele sanastoa parin kanssa kuvan avulla: Oppilaat voivat opetella uutta
sanastoa ja sen käyttöä parin kanssa.

4.

Pinyin- ja tooniharjoitus: Tooniharjoituksen avulla oppilaat voivat harjoitella eri
tavujen ääntämistä eri tooneissa sekä oppia samalla uusia sanoja.

5.

Tarina kiinalaisesta merkistä: Kuvasarja kertoo, kuinka kyseinen merkki on kehittynyt
nykyiseksi vuosisatojen varrella. Opettaja voi käyttää kuvia apuna selittäessään merkin
alkuperää ja opettaessaan kirjoittamaan sitä.

2. Pinyin-järjestelmä
2.1 Alkuäänteiden ja loppuäänteiden ääntäminen

Alkuäänteet

Huuli

Kielenkärki

Kielenjuuri

Kielenpinta

Kielenkärjen

kielenkärjen

äänteitä

äänteet

äänteet

äänteet

etuäänteet

takaäänteitä

b

d

g

J

z

zh

P

t

k

q

c

ch

m

n

h

x

s

sh

f

l

r
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Loppuäänteet

a

ai

an

er

o

ei

en

i

e

ao

ang

w/u

e

ou

eng

y/ ü

2.2 Missä äänne muodostuu?

Alkuäänteisiin kuuluvat seuraavat:
- b, p, m ja f ovat niin sanottuja huuliäänteitä, eli äänteet muodostetaan huulilla.
- d, t, n, l ovat kielenkärkiäänteitä, eli äänteet muodostetaan kielenkärjellä.
- g, k, h ovat kielenjuuriäänteitä, eli äänteet muodostetaan kielen juuressa, melkein kurkussa.
- j, q, x ovat kielenpintaäänteitä, eli äänteet muodostetaan kielen päällä.
- z, c, s ovat kielenkärjen etuäänteitä, eli äänteet muodostetaan kielen kärjen edessä.
- zh, ch, sh, r ovat kielenkärjen takaäänteitä, eli äänteet muodostetaan kielen kärjen takana.
Loppuäänteet: a, o, e, e, ai, ei, ao, o, an, en, ang, eng. i, u, ü, y.

2.3 Kovat ja heikot äänteet

- Kovissa äänteissä lausumisessa ei käytetä ilmaa. Näitä ovat b, m, d, n, l, g, j, z, zh ja r.
Suomalaisittain lausuttuna b-kirjain kuulostaa p-kirjaimelta, d-kirjain t-kirjaimelta ja g-kirjain
k-kirjaimelta.
- Heikoissa äänteissä taas kuuluu käyttää ilmaa. Näitä ovat p, f, t, k, h, q, x, c, s, ch ja sh.
Suomalaisittain ne kuulostavat siltä, kuin kirjaimen perään äännettäisiin kevyt h-kirjain.
Esimerkiksi k-kirjain kuulostaa kh-äänteeltä, joka tulee esimerkiksi englannin kielisessä
sanassa ”coke” alussa.
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b-kirjaimen ääntäminen

p-kirjaimen ääntäminen

m-kirjaimen ääntäminen

g- k- ja h-kirjaimen ääntäminen
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Harjoituslinkkejä:
bpmf laulu:
https://www.youtube.com/watch?v=pLLy11ne11s
https://www.youtube.com/watch?v=EReU1BKtAXo&t=25s

3.

Toonit

Kiinan kielessä on yhteensä viisi toonia: 一声，二声，三声，四声, 轻声. Toonien
erottaminen ja ääntäminen vaatii jatkuvaa harjoitusta varsinkin suomenkielisiltä, jotka eivät
ole tottuneet tooneihin.

Ylläolevasta kuvasta näkee, millä asteikolla toonit äännetään.

一声, ensimmäinen tooni (keltainen): Tasainen ja korkea tooni. Merkitään merkillä —,
esimerkki bū.
二声, toinen tooni (punainen): Alkaa matalalta ja nousee tasaisesti ylöspäin. Merkitään
merkillä ／, esimerkki. bú.
三声, kolmas tooni (violetti): Alkaa matalalta ja tekee pienen koukun vielä alemmas ennen
kuin nousee korkeammalle. Merkitään merkillä ∨, esimerkki bǔ.
四声, neljäs tooni (sininen): Alkaa korkealta ja menee alaspäin. Lausutaan nopeasti.
Merkitään merkillä \ , esimerkki bù.
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轻声, viides tooni: Tooni on säveletön eikä tätä toonia merkitä kirjaimen päälle. Esimerkki
bu
Huomioi seuraava poikkeus

Kun peräkkäin on kaksi kolmannen toonin sanaa, niin ensimmäisen sanan tooni äännetään
toisessa toonissa. Tästä esimerkkinä 你好-fraasi, jonka molemmat sanat ovat kolmannessa
toonissa. Fraasina lausuttaessa 你 kuitenkin lausutaan toisessa toonissa. Muita esimerkkejä
ovat 手表 (käsikello) ja 老虎 (tiikeri).

你

好

你

Nǐ

hǎo

Nǐ

手

表

手

表

Shǒu

biǎo

Shǒu

biǎo

好
hǎo

Toonien harjoituslinkkejä:
https://www.youtube.com/watch?v=en9BMhzGR0s
https://www.youtube.com/watch?v=zYAFn5DQ3vw
https://www.youtube.com/watch?v=Iqy_cP5-0tE

4. Erilaisia pelejä kiinan kielen opiskeluun
Varsinkin alakoululaisten kanssa pelit ovat mainio tapa oppia kiinan kieltä. Alla listattuna
muutama peli, joita voi kokeilla oppilaiden kanssa.
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4.1 Pinyin-kortit tai kiinalaiset merkit -kortit

Opettaja voi askarrella kortteja, jossa on kaikki pinyinit ja sitten yhdistellä niitä eri tavalla
keskenään. Oppilaat voivat harjoitella pelin avulla pinyinien yhdistämistä ja lausumista.
Opettaja voi myös askarrella kortteja, joissa on kiinalaisia merkkejä ja näiden avulla kerrata
jo opittuja merkkejä säännöllisesti oppilaiden kanssa.

4.2 Keilauspeli värien oppimiseen

Opettaja voi hankkia pienen keilasetin ja maalata keilat eri värisiksi. Oppilaan täytyy aina
kertoa kiinaksi, minkä värisen keilan on onnistunut kaatamaan.

4.3 Hedelmäsalaatti

Hedelmäsalaatti-peliä on helppo pelata myös kiinaksi ja opetella sen avulla hedelmiä.
Penkeillä istuvat oppilaat jaetaan eri hedelmiksi. Yksi oppilas on keskellä ilman penkkiä ja
sanoo jonkun hedelmän kiinaksi. Tällöin nämä hedelmät nousevat penkeiltään ja yrittävät
vaihtaa paikkaa keskenään. Ilman paikkaa jäänyt sanoo seuraavan hedelmän.
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4.4 Numeropeli

Löytyy ohjeineen harjoituskirjan sivulta 10. Pelissä tarvitaan noppaa.

4.5 Toonipeli

Opettaja tekee maahan kuvan mukaisen ruudukon, johon on merkitty eri toonit. Opettaja
lausuu aina jonkin sanan. Tämän jälkeen oppilaan täytyy astua siihen ruutuun, jota opettajan
sanoman sanan tooni vastasi.

4.6 Sorminuket

Sorminukkien avulla on helppo tehdä lyhyitä näytelmiä, joiden avulla voi harjoitella
keskustelutilanteita ja niissä käytettäviä fraaseja.
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4.7 Sukupuu

Sukupuun täyttämisellä tai jopa piirtämisellä on helppo harjoitella perheenjäseniin liittyvää
sanastoa. Oppilaat voivat halutessaan esitellä toisilleen omat sukupuunsa.

4.8 Pantomiimi

Oppilaat voivat myös näytellä ilman puhetta toisilleen jotakuta perheenjäsentä tai vaikkapa
eläintä ja muut arvaavat kiinaksi, kenestä on kyse.

4.9 Omista vaatteista kertominen

Oppilaat voivat harjoitella vaate- ja värisanojen yhdistämistä kertomalla omien vaatteidensa
väreistä. Tätä voi myös soveltaa peilipelissä, jossa yksi oppilaista menee luokan eteen ja
muut luokan takaseinää vasten. Edessä oleva sanoo seuraavanlaisia yhdistelmiä: ”Se kenellä
on (väri) + (vaate), voi liikkua (numero) askelta eteenpäin.” Oppilas, joka koskettaa
ensimmäisenä edessä olevaa voittaa pelin.
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4.10 Lempivuodenaika
Oppilaat kertovat toisilleen, mikä on heidän lempivuodenaikansa ja miksi.

5. Laulujen linkit:
Opettaja voi myös hyödyntää opetuksessa kiinalaisia lastenlauluja, joita esimerkiksi löytyy
helposti internetistä.

滿天都是小星星:
https://www.youtube.com/watch?v=-Dy08V8X5o8&t=1640s
我的朋友在哪里:
https://www.youtube.com/watch?v=QpuBkpUr2fQ
你叫什么名字:
https://www.youtube.com/watch?v=hP1NrkNMybo
颜色 :
https://youtu.be/ue3456GcFR0
彩色的地球:
https://youtu.be/TibbAR-EhIQ
你是谁:
https://www.youtube.com/watch?v=_4OBTsQdrqo&feature=youtu.be
一家人 鯊魚寶寶
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https://www.youtube.com/watch?v=0Cj-ltWT6CI
我的家人 (The Family) | Sing-Alongs | Chinese song | By Little Fox
https://www.youtube.com/watch?v=iPvYsKAgsM0
6. Kiinalaiset juhlapyhät
Opettajan kannattaa tutustuttaa tarinoiden ja kuvien avulla oppilaitaan erilaisiin kiinalaisiin
juhlapyhiin, kuten kiinalaiseen uuteen vuoteen tai kuujuhlaan. Esimerkiksi kuujuhlan
legendaan liittyen löytyy paljon videoita netistä. Opettaja voi myös esittää juhlapyhään
sopivia kysymyksiä tai tehtäviä oppilaille, esimerkiksi kiinalaisen uuden vuoden yhteydessä
uusien vaatteiden piirtäminen.

Linkit:
Kuujuhlan tarina 中秋节的由来:
https://www.youtube.com/watch?v=sgDjp-j-K3o
Uuden vuoden laulut:
四千金] 恭喜恭喜 + 打锣打鼓 -- 威龙扬舞耀京城
https://www.youtube.com/watch?v=WWgpfQOCtWI
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金狮拜年 + 瑞狮迎春 -- 宝宝过新年
https://www.youtube.com/watch?v=QMx_fRU6GEA
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7. Harjoituskirja
Harjoituskirjan avulla oppilaat voivat syventää osaamistaan lisätehtävien avulla.
Harjoitusvihkosta löytyy sekä yksilö- että ryhmätehtäviä. Harjoituskirjasta on myös helppo
antaa kotiläksyjä oppilaille.

8. Äänikirja
Äänikirjaa voi käyttää sekä tunnilla että vapaa-ajalla itseopiskeluun. Suosittelemme
äänikirjan hyödyntämistä oikeanlaisen ääntämisen harjoitteluun. Äänikirjan avulla voi myös
harjoitella kuullun ymmärtämistä ja sitä voi hyödyntää dialogien opettamisessa.
Linkit äänikirjan kappaleisiin:
Kappale 1 https://youtu.be/NX39v3XNXow
Kappale 2 https://youtu.be/v7v-66yBZf4
Kappale 3 https://youtu.be/9P54sBHi80U
Kappale 4 https://youtu.be/iHes32JOtts
Kappale 5 https://youtu.be/hBqVwlNPe8g
Kappale 6 https://youtu.be/3_nq6uowkYg
Kappale 7 https://youtu.be/zvyHktL2yWE
Kappale 8 https://youtu.be/kXIcYmS7kzw
Kappale 9 https://youtu.be/091EuLlHl2Q
Kappale 10 https://youtu.be/nT1oVdtpAhE
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