
KINIJA 

        Darbą atliko     

        Gargždų „Minijos“ progimnazijos 8 a klasės mokiniai:  

Milė Jurkutė, Enrika Jurjonaitė, Meda Jocytė, Romualdas 

Jankauskas, Rokas Jankauskas, Emilija Dirgėlaitė, Eligijus 

Averkinas, Aušrinė Anužytė 



 KINIJOS GAMTA 



Kinijos kraštovaizdis labai 

įvairus 

• Kinijos kraštovaizdį sudaro 

aukšti kalnai, lygumos, 

aukštikalnės, stepės ir kt. 

• 65% Kinijos teritorijos – 

aukštikalnės ir kalvos. 

• Kinijos teritorijoje – aukščiausia 

pasaulio viršūnė Everestas. 

• Žemiausia vieta – Turpano 

žemuma yra 154 m žemiau j. l. 



Didžioji Kinijos lyguma 
• Rytuose, prie 

Geltonosios jūros, 
plyti Didžioji Kinijos 
lyguma.  

• Jos paviršius tepakyla 
200 metrų virš jūros 
lygio.  

• Per ją teka didžiosios 
Kinijos upės – 
Hvanghė ir Jangdzė. 



Kinijos upės 

• Šalyje daug 

didžiulių ir mažesnių 

upių. 

• Bendras visų upių 

ilgis – apie 220 000 

km. 

 

 



Rytų Kinijos gamta 

• Dėl klimato įvairovės 

labai savita Rytų Kinijos 

augalija.  

• Šiaurės rytuose auga 

spygliuočių, mišrieji 

miškai.  

• Pačiuose pietuose veši 

atogrąžų augalija. 



Rytų Kinijos gamta 

• Didžiojoje Kinijos 

lygumoje laukinės 

augalijos beveik neliko. 

Žemė dirbama, 

paversta laukais.  

• Piečiau žaliuoja 

subtropinė augalija. Čia 

auga visžaliai 

cinamono, kamparo, 

lauro medžiai.  

 



Kinijos dykumos 

• Vakarų Kinijoje tarp 
kalnų didžiulius plotus 
užima dykumos ir 
pusdykumės.  

• Kai kuriose iš jų auga 
skurdi žolė ir 
krūmokšniai – 
pašaras laukiniams ir 
naminiams 
gyvuliams. 



Kalnų slėniai 

• Ten, kur atnešama 

vandens, yra oazių. 

• Kalnų šlaituose, kur 

daugiau kritulių, 

auga medžiai. 

 

• Iš snieguotomis 

viršūnėmis 

pasidabinusių kalnų 

teka upės, bet jos 

greitai išdžiūsta ir 

pranyksta 

smėlynuose. 

 



Keli faktai apie Kinijos 

gamtą 

• Keliaujant po 

Pekiną būtų gerai 

turėti akinius - jie 

apsaugos jūsų akis 

nuo smėlio 

kruopelyčių, kurių 

čia po smėlio 

audrų skraido 

milijonai. 

 



KINIJOS 

GYVENTOJAI 



Kinijos gyventojai 

• 2009 m. liepą Kinijoje 

gyveno maždaug 1 

338 612 968 žmonės, 

kas sudaro apie 20 % 

visų pasaulio 

gyventojų.  

• 19,8 % kinų buvo 

jaunesni nei 14 metų, 

8,1 % – vyresni nei 65 

metų. Gyventojų 

prieaugis 2009-taisiais 

metais buvo 0,655 %. 

 



Gyventojų skaičiaus 

stabdymas 

• Siekiant pristabdyti 

gyventojų skaičiaus 

augimą, 8-ajame 

dešimtmetyje Kinijoje 

pradėta įgyvendinti 

šeimos planavimo 

politika. 

• Politika leido turėti tik 

vieną vaiką miesto ir du 

vaikus provincijų šeimoms, 

taikant baudas didesniam 

vaikų skaičiui. 



Gyventojų skaičiaus 

stabdymas 

• Taip pat 

konstitucija leidžia 

tuoktis ne anksčiau 

nei 22 ir 20 metų 

atitinkamai 

sulaukusiems 

vyrams bei 

moterims.  



Etninės Kinijos grupės 

• KLR oficialiai pripažįstamos 

56 etninės grupės. 

•  Haniai (han) sudaro apie 

91,9 % visų gyventojų.  

• Didžiausios etninės 

mažumos –  

• džuangai (zhuang, 16 mln.) 



• mandžiūrai (10 mln.).  

• hujai (hui, 9 mln.).  

• miao (8 mln.).  

• uigūrai (7 mln.). 

•  i (yi, 7 mln.). 

• tudzia (tujia 5,75 mln.).  

• mongolai (5 mln.). 

• tibetiečiai (5 mln.).  

• bujai (buyi, 3 mln.).  

• korėjiečiai (2 mln.). 

 

 

 

 



Keli faktai apie Kinijos 

gyventojus 

• KINIJOJE daugybė 

„naujų miestų“, kurie 

atsiranda kaip grybai 

po lietaus. Pavyzdžiui, 

Šenženas – dar prieš 

30 metų jis buvo 

mažyčiu žvejų 

kaimeliu, dabar jame 

– 8 mln. gyventojų. 

 



• Populiari pramoga 

Kinijoje yra svirplių 

kovos. Kinų vaikai 

juos dažnai laiko 

kaip naminius 

gyvūnėlius. 

• Eidami į laidotuves, 

kinai rengiasi baltos 

spalvos drabužiais. 

 

 



• Daugelis kinų apsipirkti 

vaikšto su pižamomis. 

• Kinijoje įvykdoma tris 

kartus daugiau mirties 

nuosprendžių nei kitose 

šalyse. 

• Vien tik 2008 metais 

buvo 1718 egzekucijų, 

neskaitant tų, kurios yra 

"slaptos". Kai kurie 

analitikai teigia, kad 

tikslesnis skaičius yra 

apie 6000. 



• Kinija netrukus taps 

didžiausia šalis pagal 

krikščionių skaičių. 

• Šiuo metu šalyje yra 

apie 54 milijonus 

krikščionių, 40 milijonų 

protestantų ir 14 

milijonų – katalikai. 

 

• 2008 metais, kai 

Kinijoje buvo 

ruošiamasi olimpinėms 

žaidynėms, daugiau 

nei 4000 kūdikių buvo 

pavadinti "Olimpinės 

žaidynės". 

 



ŠALIES ŪKIS 



Kinijos ekonomika 

• Kinijos ekonomika – 

antra didžiausia 

pasaulyje. 

• Ekonomika sparčiai 

auga – per 30 

pastarųjų metų BVP 

vidutinis prieaugis 

buvo 10%. 

• Kinija – stambiausia 

prekių eksportuotoja 

bei didžiausia 

importuotoja 

pasauliniu mastu. 



Kinijos ekonomika 

• Kinija skelbia kurianti 

socialinę rinkos 

ekonomiką. 

• Per pastaruosius 30 

metų dauguma 

valstybinių įmonių 

privatizuotos. 

• Nuo XXa. pabaigos 

Kinijos ekonomika iš 

komandinės (sovietinio 

modelio) pradėta 

perorientuoti į rinkos 

ekonomiką. 

 



Kinijos ekonomika 

• Nors Kiniją valdo 

komunistinis režimas, 

vis didesnę įtaką 

ekonomikai daro 

nevyriausybinės 

organizacijos bei 

paprasti šalies 

gyventojai. 



Kinijos ekonomika 

• Valdžia persiorientavo 
į kitą sistemą. 

• Dėl jos Kinijos 
ekonomika išaugo 
keturis kartus. 

• Pagal BVP Kinija taip 
pat antra, bet 
palyginus jos BVP vis 
tiek išlieka mažas. 



Kinijos ekonomika 

• BVP geriausias prie 

Honkongo ir tarp 

Taivano ir Šanchajaus. 

• Kinijos ekonomija – 

tarpinio tipo (tarp 

socialistinės ir rinkos 

ekonomijos), todėl 

susiduria su daugeliu 

problemų. 



Kinijos ekonomika 

• Nuo 1990 metų 

stiprėja ne pelno 

siekiančių organizacijų 

veikla. 

• Taip pat gerėja 

švietimo bei gydymo 

įstaigų kūrimas. 

• Kinija susiduria su 

įvairiom ekonominėm 

problemomis, kurias 

sukelia greitas Kinijos 

augimas bei 

ekonomijos pokyčiai. 



Kinija – šalis Rytų Azijoje 

• Po pilietinio karo Kinija 

padalinta į: 

1. Kinijos Liaudies 

Respubliką 

2. Kinijos respubliką 

• Kinija – viena iš didžiausių 

pasaulio šalių. 

• Pagamina daugiausia 

prekių ir pateikia ja 

pasaulio rinkai. 



Kinija – šalis Rytų Azijoje 

• 1943 metais šalyje kilo 

pilietinis karas. 

• Tuo metu šaliai 

vadovavo komunistų 

partija. 

• Vyko nacionalizmas. 



Kinija – šalis Rytų Azijoje 

• 1958 metais buvo 

pasirinktas savarankiškas 

ūkio raidos kelias. 

• Paskelbtas „didysis šuolis“. 

Juo siekiama valstiečių 

visuomenę iškart 

modernizuoti ir 

industrializuoti. 

• Nauja ūkio kryptis – daug 

minusų. 



Keli faktai apie Kinijos 

ekonomiką 

• Kinija – pasaulio 

fabrikas, pagal 

gamybos ir 

eksportavimo 

skaičius. 

• Iki 2050 metų vidutinis 

darbininko amžius 

Kinijoje priartės prie 50 

metų. 



• Kiekvienais metais 

Kinijai 

prognozuojama 

krizė, tačiau ji taip ir 

neateina.  

• Komunistinio 

gamybos giganto 

augimo tempas ir 

pagreitis stebina 

analitikus, sukuria 

daug mitų apie šalį 

ir jos ekonomiką. 



• Kinija yra 4 pagal 
plotą didžiausia 
valstybė pasaulyje 
(po Rusijos, Kanados ir 
JAV). 

• 130 m. astronomas 
Zhang Heng išrado 
prietaisą, padedantį 
stebėti žemės 
drebėjimus. Juo buvo 
galima nustatyti 
žemės drebėjimą ir jo 
kryptį. 

 



KINIJOS KULTŪRA IR 

ĮDOMYBĖS 



Maistas. Arbata ir vynas 

Kinijoje 

Arbata –  

• Žemės tyrumo simbolis. 

• Geriama iš mažų 

puodelių. 

• Skirta tyliai kompanijai. 



Vynas –  

• Ne toks platus 

pasirinkimas ir ne tokia 

gera kokybė kaip ES. 

• Tiki, kad sustiprina 

draugystę. 

 

 

Arbata ir vynas Kinijoje 



KINIJA – makaronų tėvynė 

• Tikra makaronų 

tėvynė yra ne Italija, o 

KINIJA. 

• Ilgi makaronai, geresni 

– jie reiškia ilgą 

gyvenimą. 

 



Ryžiai 
Ryžiai –  

• Pagrindinis kinų 

patiekalas. 

• Kinijoje tik ryžiai 

valgomi atskiromis 

porcijomis. 

 

 



Kinų kovų menai 

• Kovų menai Kinijoje – 
nuo 200 m. pr. m. e. 

• Prieš tai irgi žinomi 
gynybos, atakos bei 
medžioklės metodai. 

• Kartu su visuomene 
vystėsi ir kovos menai. 

• Šiandien žinomi keli 
šimtai kovos stilių. 



Etiketas. Kiniškos lazdelės 

• Lazdelėmis Kinijoje 

žmonės naudojasi jau 

5000 metų. 

• Viduramžiais buvo 

naudojamos 

sidabrinės lazdelės. 

• Manė, kad prisilietus 

prie nuodingo maisto, 

jos pakeičia spalvą. 



Kinų šukuosenos senovėje 

• Anksčiau plaukų 

nekirpdavo. 

• Susirišdavo į mazgą ir 

pritvirtindavo su 

segtukais prie 

pakaušio. 

• Vėliau vyrai plaukus 

pradėjo skusti. 

 



Kinų muzikos instrumentai 

• Grojama pavieniui 
arba nedideliais 
ansambliais. 

• Ansambliuose – fleitos, 
mušamieji, įvairūs 
styginiai instrumentai. 

• Tradiciškai jie skirstomi 
pagal medžiagą, iš 
kurios padaryti. 



Kinų muzikos festivaliai 

• Kasmet Pekine vyksta 

šiuolaikinės muzikos 

festivalis „Midi“. 

• Junano provincijoje 

taip pat vyksta 

„Sniego kalno“ 

festivalis. 



Skirtingi regionai – skirtingi 

rūbai 

• Senovėje Kinai – kaip 
kopūstai. 

• Pietuose – karštis 
maišosi su šalčiu. 

• Šiaurėje – klimatas 
atšiaurus. 

• Buvo pasiruošę 
visiems  gyvenimo 
atvejams. 

 



Raudona 

• Raudona spalva – 

laimė. 

• Šia spalva 

puošiamasi per 

linksmas šventes. 



Arbatos gėrimo ceremonija 

• Šiai ceremonijai – 

daugiau kaip 1300 

metų. 

• Arbata sujungia visą 

Kinijos pasaulėžiūrą, 

kultūrą, bei dvasinius 

ieškojimus. 

• Arbatos rituale viskas – 

nuo bendravimo iki 

gyvenimo prasmės. 



Arbatos gėrimo ceremonija 

• Ceremonijos metu 

geriama tik aukštos 

kokybės, turkio spalvos 

arbata. 

• Šios spalvos arbata yra 

vadinama pusiausvyros 

arba harmonijos gėrimu 

• Joje atsispindi tiek 

dangaus, tiek žemės 

savybės. 

• Tam, kad aromatas ir 

skonis atsiskleistų pilnai, 

arbatos gėrimo metu 

yra naudojami 

specialūs puodeliai. 



Arbatos gėrimo ceremonija 

• Arbatai taip pat 

naudojamas šaltinio 

vanduo. 

• Jis verdamas ant 

specialios krosnelės, 

stikliniame 

arbatiniame, kad būtų 

galima stebėti 

vandens užvirimą. 

 



Keli įdomūs aktai apie Kiniją 
• Kai kurios policijos 

nuovados Kinijoje 

vietoje sarginių šunų 

laiko žąsis – šios labai 

aktyviai saugo savo 

teritoriją ir mato 

geriau nei žmogus. 

• KINIJOJE oficialiai 

nėra jokios religijos. 

Užtat „bedieviai“ 

kinai dažnai užsuka 

į šventyklas, kad 

paprašytų dievų 

daugiau pinigų, 

sėkmės ir pan. 

 



• Kinai 1300 metais 

išrado tualetinį 

popierių. 

• Taip pat kinai 

išrado aitvarus – 

kad atbaidytų 

priešus. 

• Kinui arbata – toks 

pat būtinas 

gyvenimo dalykas, 

kaip maistas ar 

miegas! 



• Nuo 2009 metų 

KINIJOJE pradines 

mokyklas remia 

didelės tabako 

kompanijos. 

• KINIJOJE 

priskaičiuojami 99 

miestai, kuriose 

gyvena per 1 mln. 

žmonių.  



Ačiū už dėmesį! 


