(czyt. man dzoł), czyli „idź powoli”, to popularne powiedzonko chińskie, często używane przy
pożegnaniu. Idź powoli, tak jest zdrowiej i mądrzej. Idź powoli, zauważysz i zrozumiesz więcej!
Zapraszamy na kulturalno-kulinarną podróż do Chin!
Poprowadzą nas następujące książki dla dzieci:
Everest Sangmy Francis i Lisk Feng
Everest. Niesamowita historia Alexandry Stewart i Joe Todda-Stantona
Machiną przez Chiny Łukasza Wierzbickiego i Marianny Oklejak
Man zou! Chiny dla dociekliwych Izabelli Kaluty i Jacka Ambrożewskiego
Czy wiesz, że Chińczycy…
• to najliczniejszy naród świata, a ich kraj zajmuje obszar równy powierzchni Europy?
• wymyślili papier, zegar, kompas, zapałki, latawce, lody, sztuczne ognie i wiele innych rzeczy?
• w nowo budowanych wieżowcach zostawiają nieraz pośrodku otwór, przez który mógłby przelecieć smok?
Spójrz na mapę Chin na pierwszej stronie. Zobacz, jaki to ogromny kraj!
Chińczycy nazywają swoją ojczyznę Państwem Środka, ponieważ dawniej byli przekonani, że ziemia jest płaska,
a ich kraj znajduje się w jej centrum. Do dzisiaj mapy świata używane w Chinach wyglądają inaczej niż te, które znamy.
Chiny zajmują tam centralne miejsce, po ich prawej stronie znajdują się Ameryka Północna i Południowa, a po lewej
Europa i Afryka. Spróbuj sobie to wyobrazić i narysuj mapę świata w chińskim wydaniu!

Chiński system znaków zodiaku jest zupełnie inny niż nasz. Każdy znak jest w nim przypisany do określonego roku,
a nie do miesiąca. Dlatego w Chinach, podając swój znak zodiaku, zdradzasz również swój wiek!
A ty? Jesteś spod znaku owcy, małpy, koguta, psa, świni, szczura, bawołu, tygrysa, królika, smoka, węża czy konia?
Sprawdź swoją datę urodzenia w chińskim horoskopie!
26.01.2009–13.02.2010 Bawół

23.01.2012–09.02.2013 Smok

19.02.2015–07.02.2016 Owca

14.02.2010–02.02.2011 Tygrys

10.02.2013–30.01.2014 Wąż

08.02.2016–27.01.2017 Małpa

03.02.2011–22.01.2012 Królik

31.01.2014–18.02.2015 Koń

28.01.2017–15.02.2018 Kogut

Słowniczek
Na terenie Chin używa się prawie 300 różnych języków. Ale każdy Chińczyk uczy się w szkole powszechnego języka
chińskiego, w którym wszyscy mogą się porozumieć. Chiński uznawany jest za najtrudniejszy język świata! Bardzo
skomplikowane jest chińskie pismo – składa się z tysięcy znaków symbolizujących konkretne rzeczy.
Spróbuj powiedzieć na głos kilka podstawowych zwrotów po chińsku.
你好 (czyt. ni hao) – cześć / dzień dobry
谢谢 (czyt. sjesje) – dziękuję
对不起 (czyt. dłejbućchi) – przepraszam

不客气 (czyt. bukhećchi) – proszę bardzo
我不明白 (czyt. ło bu mingbaj) – nie rozumiem
我是波兰人 (czyt. ło szy błolan żen) – Jestem Polakiem.
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Spod jakiego znaku jesteś?

