Introdutório (A1) Katsudo にゅうもん かつどう

（

VAMOS RELEMBRAR

）がつ（

）にち

Nome なまえ:

Lição 3 Prazer em conhecer だい３か どうぞ よろしく

□ Ler o texto sobre os numerais e responder o mini-quiz contido nele.
□ Resumir de forma simples as informações sobre a sua família (estrutura
familiar, idade, onde mora e profissão) na folha-tarefa “わたしの

かぞく

(minha família).Será utilizado na lição 4.
□ Trazer para próxima aula uma foto ou desenho de sua família.
□ Estudar sozinho a escrita no site Marugoto Plus. www.marugotoweb.jp
□

Ouvir e fazer shadowing* do áudio da lição 3.

*Shadowing é uma técnica de aprendizagem no qual
ouve-se concentradamente o modelo do áudio e
reproduz-se oralmente, não ao mesmo tempo e nem
após ouvir o texto todo, mas imediatamente após
as falas, como se fosse uma sombra que nos
acompanha.

Can-do 5 Falar sobre si de forma simples
 Como você falaria sobre si (seu nome, profissão, onde mora) a alguém que acabou de
conhecer? Vamos tentar?

はじめまして。 やまだです。
_____________です。

Hajimemashite. Yamada desu.

あのう、 おなまえは？

desu.

você

Anoo onamae wa?

____________さんですね。

どうぞ よろしく。

san desu ne. Doozo yoroshiku.

どちらから？

どうぞ よろしく。
Doozo yoroshiku.

____________________です。

Dochira kara?.

desu.

そうですか。 にほんご、 できますか。

____________________。

Soo desu ka. Nihongo, dekimasu ka.

おしごとは？

__________________です。

Oshigoto wa?.

desu.

そうですか。 わたしは しゅふです。
Soo desu ka. Watashi wa shufu desu.
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Numerais em japonês
As formas de expressar os numerais de 1 a 10 na língua japonesa estão descritos abaixo. Os
números 4, 7 e 9 possuem duas formas de dizer. Quando indicam o mês (-gatsu) ou as horas
(-ji) utilizam-se as leituras shi /yo (4), shichi (7) e ku (9), respectivamente.

Números arábicos

Rooma-ji

Kanji

1

ichi

一

2

ni

二

3

san

三

4

yon / shi/ yo

四

5

go

五

6

roku

六

7

nana / shichi

七

8

hachi

八

9

kyuu / ku

九

10

juu

十

Mini-quiz☆
Aqui estão escritos os numerais em romaji de 11 a 50 e 20 a 50. Vamos observar bem os
numerais em japonês e tentar deduzir a regra da sequência dos numerais. Depois, vamos
tentar preencher as lacunas de 16 a 19 e 60 a 90.

Dica!
É mais simples que os
numerais em
português ☆

Qual é a regra que você descobriu? Vamos tentar descrevê-la.
Vamos pensar também como falaríamos “35” e “99” em japonês.

35

99
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watashi n o

k a z o k u

わたしの

かぞく (minha familia)

(Ex).

mãe

Idade:

55(go-juu-go)

Idade:

Idade:

Onde mora: Saúde

Onde mora:

Onde mora:

Profissão: dona de casa

Profissão:

Profissão:

Idade:

Idade:

Idade:

Onde mora:

Onde mora:

Onde mora:

Profissão:

Profissão:

Profissão:

Idade:

Idade:

Idade:

Onde mora:

Onde mora:

Onde mora:

Profissão:

Profissão:

Profissão:
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