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GÜNEY KOREYİ
TANIYALIM

• Güney
Koren�n
har�ta
görüntüsü bu
şek�lded�r.

• Güney Kore
aslında b�r
yarımadadır.

• Kuzey�nde
Ç�n ve Kuzey
kore,
güney�nde �se
Japonya yer
almaktadır.



BAŞKENT «SEOUL»





• Güney Kore b�r Doğu Asya
ülkes�d�r.

• Resm� Adı Kore
Cumhur�yet�d�r. Ancak
Korece adı Hanguktur.

• Başkent� Seul’dur.
• Gördüğünüz g�b� büyük
gökdelenler� olan teknoloj�k
açıdan çok gel�şm�ş b�r
ülked�r.

• D�ğer Asya ülkeler�nde
olduğu g�b� (Ç�n, Japonya)
Güney Korel� �nsanlarında
gözler� çek�k b�r yapıya
sah�pt�r.



GÜNEY KORE BAYRAĞI





GELENEKSEL KORE EVLERİ «HANOK»





BUKCHON HANOK
KÖYÜ



HANOK
EVLERİNİN
ÖZELLİKLERİ

• Geleneksel evlerin benzersiz
özelliklerinden biri yazın serin, kışın
sıcak olmasıdır.

• Kore’de yazlar sıcak, kışlar soğuk
olmasına rağmen “Ondol” adı verilen
zeminden ısıtma sistemi ve
“Daechong” adı verilen ağaç zemin
yapı bunu sağlamaktadır.

• Sistem o kadar etkindir ki günümüzde
bile birçok evde halen bu sistem
kullanılmaktadır.



HANOK EVİ İÇ GÖRÜNTÜSÜ



• Geleneksel evlerde
res�mde görüldüğü
g�b� genell�kle yer
sofrası, yer yatağı
ve sadece m�nder
kullanılarak ev
�ç�nde oturma
ortamları sağlarlar.

• Günümüzde b�le
hala modern
evlerde olsa b�le
Korel�ler koltuk,
yatak yer�ne yer
m�nder�, yer yatağı
vb.
kullanmaktadırlar.

• Bunun en büyük
sebeb� �se evler�n
zem�nden ısıtmalı
olması bu kültürü
hala devam
ett�reb�lmeler�ne



• Koreliler evlerine asla
ayakkabı ile girmezler ve
mutlaka ev içine girerken
kapı önünde ev terliklerini
giyerler.

• Bu açıdan Kore Kültürü ile
kendi kültürümüzün
benzediğini görmekteyiz.



GELENEKSEL KORE KIYAFETİ
«HANBOK»





• Geleneksel Kore
kıyafet�ne Hanbok
den�r.

• B�rçok çeş�t� vardır.
• Yaklaşık 100 yıl önce
günlük kıyafet olarak
g�y�l�rd�.

• Günümüzde Kore’n�n
köyler�nde hala
g�y�lmekted�r.

• Düğün g�b� bazı özel
günlerde de hala
Hanbok g�y�lmekted�r.



KORE YEMEKLERİNİ TANIYALIM

GİMBAP (Yosuna sarılmış lapa p�lav, turşu, sebze ve
et �çer�r.)



MANDU( İç harçlı hamur yemeğ�, b�z�m mantı
yemeğ�m�ze benzer)



KİMÇİ(Korel�ler�n çok meşhur, her yemeğ�n
yanında mutlaka yed�kler� acı lahana turşusu)



KERANMARİ (Sebzel� yumurta rulosu, sadece
kahvaltıda değ�l her öğün y�yeb�l�rler. Yumurta
onlarda her yemeğe yakışan b�r lezzett�r.)



BİBİMBAP(Sebzel� karışık p�lav)



• Korel�ler ekmek
tüketmezler. Onun yer�ne
her yemeğ�n yanında
mutlaka lapa p�lav yerler.
Hatta bunun �ç�n her
evde lapa p�lav mak�nası
bulunmaktadır.

• Tuz ve şeker� yok
denecek kadar az
tüket�rler.

• Yemekler�
chopst�ck(çops�t�k)
den�len �k� adet çubuk
kullanarak yerler.
Çorbalar �ç�n kaşık
kullansalarda, çatal
kullanımı yer�ne çubuk
kullanımını terc�h ederler.



KORELİ ÇOCUKLAR NASIL OYUNLAR
OYNAR?

TUHO OYUNU
• Geleneksel b�r
Kore oyunudur.

• B�raz
uzağınızda
duran b�r kaba
el�n�zdek�
okları atarsınız
ve en çok ok
atab�len oyunu
kazanmış olur.



Jeg�chag� Oyunu
• Ucu püsküllü
topa benzer b�r
nesney� sağ ya
da sol
ayağınızın �ç
kısmıyla
sekt�rme
oyunudur.

• Dengen�n çok
öneml� olduğu
b�r oyundur.

• En çok sekt�ren
kazanır.



Gong G�
• B�z�m ülkem�zde de
çok meşhur olan
Beş Taş oyununa
benzer.

• 5 tane taş ya da
taşa benzer
herhang� b�r nesne
alırsınız.

• Önce b�r taneden
başlayarak, beş
taşıda
yakalayab�lene
kadar, havada atıp
tutarsınız.

• Zorlaştıkça
avucunuz �le değ�l,



Baduk
• Kore'de bu oyun Go olarak ta

b�l�n�yor. Aslında oldukça esk�
b�r oyun türüdür.

• Kare b�r tahtanın üzer�nde
s�yah beyaz baduk taşlarıyla
oynanıyor. 2 k�ş�yle oynanan
b�r oyundur.

• Oyuna s�yah olan k�ş� başlar.
Taşların heps� sırayla konur
sırayla konulan bu taşlar
ancak karşı tarafın bu taşı es�r
almasıyla hareket edeb�l�r.

• Oyunun sonucunda taş
konacak yer kalmadığında en
çok taşı koyan k�ş� gal�p olur.



KORECE KONUŞALIM

• SARANGHAE (SENİ
SEVİYORUM)

• ANNYONG HASEYO (MERHABA,
NASILSIN)

• YEPPUDA (ÇOK GÜZEL)

• KAMSAHAMNİDA (TEŞEKKÜR
EDERİM)

• MİANHAMNİDA (ÖZÜR DİLERİM)







GÜNEY KORE İLE
İLGİLİ EN ÇOK
İLGİNİZİ ÇEKEN
ŞEY NEYDİ?


