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Tehtävät	osaan	4.5  食飲作魚牛肉茶	

1. Lue	teksti	（★）	
Lue teksti ääneen. Voit merkitä kanjien lukutapoja niiden ylle. Varmista, että ymmärrät 
tekstin sisällön. Keskustele parin kanssa: mitä tekstissä tapahtui? 
 
 ぼくはよくラーメンを食べます。魚の

ラーメンはすごくおいしい！牛肉のラー

メンはふつうだが、ぼくはあまり食べま

せん。 

 カップラーメンを作るのはとてもかん

たんです。カップにおゆをいれるだけで

す。めんはいつもつるつる食べます。し

かしそのあと、しるはゆっくり飲みま

す。食べながらつめたいお茶も飲みま

す。 
 
 

2. Kirjoita	sanat	kanji-merkeillä	ja	lisää	lukutapa（★）	

例
れい

）hauska たのしい 

1. tehdä _____________ 

2. ruoka _____________ 

3. juoma _____________ 

4. kultakala _____________ 

5. lehmä _____________ 

6. tee _____________ 

7. syödä _____________ 

  

楽 し い 

  

  物 

  物 
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3. Suomenna	lauseet（★★）	
Kirjoita myös merkkien lukutapa niiden yläpuolelle. 

例
れい

）ゆったりしたふくが楽
らく

だ。 Löysät vaatteet ovat mukavat. 

1. 作文のしめきりは３月４日月曜日。 _____________________________ 

2. ベジタリアンは魚を食べますか。 _____________________________ 

3. としょかんでは飲食きんしです。 _____________________________ 

4. 私は犬アレルギーだから、金魚がいます。 _____________________________ 

5. ラーメンは音をたてて食べてもいいです。 _____________________________ 

6. 「さどう」はあまいものを食べながらお茶を飲む日本のでんとうぶんかです。 
__________________________________________________________ 

（しめきり = aikaraja, määräaika でんとうぶんか = perinnekulttuuri） 

 

 

 
 
 

 
 
 

4. Vastaa	kysymyksiin（★★）	

1. 好きな食べ物は何ですか。 _____________________________________ 

2. 好きな飲み物は何ですか。 _____________________________________ 

3. お肉を食べますか。 _____________________________________ 

4. 牛乳を飲みますか。 _____________________________________ 

5. 魚アレルギーですか。 _____________________________________	  
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5. Tutki	kanjien	komponentteja（★★）	
Kirjoita ruutuun kyseisistä komponenteista koostuva kanji ja viivalle sen suomennos. Kirjoita 
sulkuihin komponentin merkitys. Tehtävän kanjit on opittu osissa 4.1 – 4.5. 

例
れい

）時 aika/tunti 日 (päivä/aurinko) + 寺 (temppeli)     

1. 作 _____________ ___ (         ) + ___ (         )   

2. 飲 _____________ ___ (         ) + ___ (         ) 

3. 先 _____________ ___ (         ) + ___ (         ) 

4. 学 _____________ ___ (         ) + ___ (         ) 

5. 友 _____________ ___ (         ) + ___ (         ) 

6. 茶 _____________ ___ (         ) + ___ (         ) + ___ (         ) 

7. 高 _____________ ___ (         ) + ___ (         ) + ___ (         ) 

 

6. Tutki	kanjien	radikaaleja（★★★）	

Ympyröi tai merkitse värillä kanjeista niiden radikaalit.  
Ippo ippo -sivuston johdannosta voit lukea, mikä ero on komponentilla ja radikaalilla. Kan-
jien radikaalit eivät kuitenkaan sivustolta löydy – etsi tieto yksittäisistä radikaaleista sanakir-
jasta, esim. online-sanakirjasta jisho.org. 

 

作 飲 先 学 友 茶 高 
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7. Teitä（★★★）	
 
Etsi sanakirjasta teehen liittyvien sanojen lukutavat. Kirjoita suomenkielisen vihjeen perään 
termiä vastaavan kuvan katakana. 
 
Ota halutessasi lisää selvää japanilaisista teelaaduista ja teekulttuurista. 
 

例
れい

）  Vihreä tee (kattokäsite monenlaisille teelaaduille)  イ 

1. Eräs vihreän teen alalaji ____ 

2. Ohratee ____ 

3. Sitruunatee ____ 

4. Musta tee ____ 

5. Kuplatee ____ 

6. Karvas teelaatu, jota juodaan teeseremoniassa ____ 

7. Yrttitee ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア）ハーブティー イ）お茶 ウ）煎茶 エ）レモンティー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オ）抹茶 カ）紅茶 キ）麦茶 ク）タピオカ 
 
 
Kuvien lähde: irasutoya.com  


