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Czy już wiecie, dokąd wyruszymy dzisiaj? Kochani! Podróż trwa!
W którą stronę teraz? Tak! Niewątpliwie warto odwiedzić Chiny —
kraj wyjątkowo inny, zagadkowy, niespotykany — po prostu wspaniały…

Wszystkie ciekawostki o Chinach coś wiedzieć powinien
• Nazwa Zhongguó (Chiny) zapisana pismem uproszczonym
• Chiny — wyjątkowa cywilizacja świata
• 1 października 1949 utworzona została
Chińska Republika Ludowa.
• Kraj ten jest 36 razy większy od Litwy.
• Główną religią są religie chińskie.
• Stolicą jest Pekin, w którym znajduje
się największy McDonald, który pomieści
700 osób.
• Najwyższym szczytem jest Mount Everest — 8 848 m n.p.m.
• Najdłuższą rzeką jest Jangcy — 5 520
km.
• Całe Chiny są w jednej strefie czasowej.
• Co piąty człowiek na ziemi mieszka w
Chinach.
Odkrywcy
• Chiny mają najstarszy na świecie kalendarz księżycowy, pochodzi z 2600 r. p.n.e.
• W Chinach wynaleziono papier, proch
strzelniczy, kompas,
drukarnie.
• Wielu historyków uważa, że piłka nożna powstała w Chinach około 1000
lat p.n.e.
• Papier toaletowy
wynaleziono w Chinach w 1300 roku. Na luksus ten
mógł pozwolić sobie jedynie cesarz.
• W II wieku naszej

ery Chińczycy odkryli, że krew płynie po
całym ciele i jest pompowana przez serce. W
Europie odkryto to dopiero w XVII wieku.
Coś na ząb
• Ponad 2 000 lat temu w kraju tym robiono
lody z zamrożonego ryżu wymieszanego z
mlekiem.
• W Chinach odkryto ciasto sprzed 4 tysięcy
lat przypominające dzisiejszy makaron. Może to oznacza, że nie Włosi go wymyślili.
• Chińczycy zużywają do jedzenia łącznie
około 50 miliardów pałeczek rocznie.
• Chińczycy bardzo rzadko jedzą żółty ser.
Uważają, że jest niesmaczny.
• Według popularnej legendy, herbata została odkryta przez chińskiego cesarza w 2737
p.n.e. Shennonga, gdy liść herbaty wpadł do
jego miski z wrzątkiem.
• Chleb ma słodki smak.
Ciekawostki
• Biały kolor jest symbolem żałoby.
• Najbardziej popularnym hobby
jest zbieranie znaczków pocztowych.
• Pandy są symbolem siły i odwagi.
• Najważniejsze święto w Chinach
jest Chiński Nowy Rok lub Nowy Rok Księżycowy. Wierzą, że
każdy człowiek staje się o rok
starszy po Nowym Roku,
a więc ten dzień jest dla
każdego „urodzinami”.
• Czerwony kolor symbolizuje szczęście.

Połam język — głowę
łamaliście w czasie
roku szkolnego ;)
• Król królowej tarantulę
włożył czule pod koszulę.
• Dromader z Durbanu
turban pożarł panu.
• Puma z gumy ma fumy, a te fumy to z dumy.
• Przy karczmie sterczy
warsztat szlifierczy.
• Cienkie talie dalii, jak
kielichy konwalii.
•Taka kolasa dla golasa,
to jak melasa dla grubasa.

Dowcipy po chińsku
Polak pyta Chińczyka:
— Ile zrobisz pompek w
minutę?
— Dwie do roweru i
jedną do piłki.
Idą dwie kobiety do
restauracji chińskiej i
mówią:
— Poprosimy coś do
jedzenia.
Kucharz daje im patyczki, a one na to:
— My tu przyszłyśmy
jeść, a nie robić na drutach.
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Chiński mur i gladiatorzy
W
zabawie
mogą
uczestniczyć dzieci i dorośli. Do zabawy potrzebujemy przynajmniej 4 uczestników. Najlepiej, jeśli liczba graczy jest między 6 a
10. Uczestników dzielimy
na dwie grupy, które stają
naprzeciw siebie trzymając
się za ręce (tworząc łańcuch) w odległości około
10 metrów.
Zasady
Grupę zaczynającą nazwijmy A, drugą grupę nazwijmy B. Grupę zaczynającą możemy wyłonić poprzez wyliczankę. Grupa
zaczynająca (A) wskazuje
jedną z osób z grupy B,
którą dalej będziemy nazywać „gladiatorem”.
Zadaniem gladiatora
będzie przerwanie muru
(łańcucha) przeciwnika
— grupy A. W tym celu
gladiator biegnie „całym
pędem” w stronę muru
utworzonego przez grupę
A, starając się przerwać w
dowolnym miejscu utworzony przez nich mur.
Obrońcy nie wiedzą, które
miejsce (który splot rąk)
zaatakuje gladiator. Gla-

Pokoloruj rysunek

diator zaczyna bieg od
swojej grupy.
Jak zdobyć punkty
Jeśli uda się gladiatorowi przerwać mur, wówczas
cała grupa, do której należy gladiator (w tym przypadku grupa B) otrzymuje
punkt. Jeśli nie uda się gladiatorowi przerwać muru,
wówczas 1 punkt otrzymuje grupa tworząca mur (w
tym przypadku grupa A).
Przebieg zabawy
i zwycięzca
W następnej kolejce
grupa B wybiera gladiatora z grupy A, który będzie
rozbijał mur utworzony
przez grupę B. Nie wolno
ponownie wskazywać na
gladiatora, który już poprzednio próbował rozbijać mur. Między poszczególnymi kolejkami każda grupa może dowolnie
przebudowywać swój mur
(zmieniać kolejność obrońców). Zabawę kończymy,
gdy każda osoba próbowała rozbić mur przeciwnika. Wygrywa grupa, która
zdobyła więcej punktów.

Dowcipy po chińsku
Co mówi Chińczyk,
kiedy widzi szybę?
— TO-SHIBA!

Zagadka dla uważnych: znajdź wszystkie różnice

Wakacyjne przykazania
• Wyjeżdżając, sprawdźcie,
czy jedziesz w dobrym kierunku.
• Zabierzcie ze sobą mydło.
Śmierdzący, nie znajdziecie
przyjaciół.
• Jeśli nie umiecie pływać,
nie wskakujcie do głębokiej
wody!
• Nie warto nic robić dla
szpanu. Lubimy Was takimi, jakimi jesteście!
• Weźcie krem z filtrem.
Bąbelki są fajne w coli, a
nie na plecach.
• Nie właźcie tam, gdzie
jest napisane STOP. Jakiś
mądrzejszy wymyślił, że
tam jest niebezpiecznie.
Tęsknijcie za nami, bo My
za Wami będziemy…

