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Lição 5 Do que você gosta? だい５か なにが すきですか

□ Ler o texto “ごはん (arroz)”.
□ Tentar fazer o mini teste que se encontra após o texto “ごはん(arroz)” nesta
mesma folha.
□ Estudar sozinho a escrita no site Marugoto Plus. www.marugotoweb.jp
□

Ouvir e fazer shadowing do áudio da lição 5.

Can-do 9 Falar sobre a comida predileta

 Você foi almoçar com um amigo japonês. Como você falaria sobre sua comida
predileta? Vamos tentar?

なにが すきですか。
você

Nani ga suki desu ka.

________が すきです。
ga

suki desu.

さかなは？
Sakana wa?

________ すきです／すきじゃないです。
suki desu / suki janai desu.

くだものは？
kudamono wa?
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Can-do 10 Oferecer bebida a alguém

 Vamos oferecer uma bebida ao seu amigo japonês! Como você ofereceria uma
bebida? Vamos tentar?
________、 のみますか。

você

Nomimasuka.

はい、 おねがい します。
Hai, onegai shimasu.

はい、 どうぞ。
Hai doozo.

すみません。
Sumimasen.

Can-do 11 Falar sobre os seus costumes relacionados ao café da manhã

 Você está em um restaurante de hotel e um funcionário está fazendo uma pesquisa
sobre o café da manhã. Ele faz as seguintes perguntas abaixo. Você consegue responder
em japonês? Vamos tentar:

1.

A frequência com que toma café da manhã;

2.

O que come com frequência;

3.

O que bebe com frequência.

Anotações メモ
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g o h a n

ごはん
GOHAN
Em japonês “gohan” tem dois significados: “arroz cozido” ou “refeição”. O arroz sempre foi o prato
principal para os japoneses, e é por isso, que “gohan” tem o sentido de “refeição”. Se colocarmos as
expressões temporais “asa (manhã)”, “hiru (meio-dia)” e “ban (noite)” na frente da palavra gohan as
palavras terão o significado de “café da manhã”, “almoço” e “jantar”, respectivamente.
Na verdade, na língua japonesa há mais formas de falar arroz, além de “gohan”. Quando está no
arrozal é chamado de “ine”, Depois de debulhado torna-se “kome”. E o “kome” cozido é chamado de
“gohan”.
Gohan o tabemasu. Misoshiru o...
Comer ou beber a sopa? No Japão, para sopas como “misoshiru” usa-se “飲みます(nomimasu)” que
significa beber. Mas nos casos em que a sopa contém macarrão, ou o curry que utiliza uma grande
quantidade de ingredientes, diz-se“食べます(tabemasu)”, que significa comer.
Itadakimasu e Gochisoosama
No Japão, antes e depois das refeições fazem-se os cumprimentos “Itadakimasu” e “Gochisoosama”
respectivamente. Nesses cumprimentos estão incluídos os sentimentos de gratidão a aqueles envolvidos na
refeição (tais como o agricultor e quem preparou a refeição). Ao dizer as palavras acima, costuma-se juntar
as duas mãos e curvar ligeiramente o corpo para frente. Desde criança, esses cumprimentos são feitos antes
e após as refeições, tornando-se rotina para os japoneses.

Mini-teste☆
Apareceram dois verbos diferentes até agora, na lição 3 e lição 4: “できます (dekimasu - conseguir)” / “できま
せん (dekimasen - não conseguir)” e “たべます (tabemasu - comer)” / “たべません (tabemasen - não
comer)”. Os verbos na forma “できます、たべます” estão no afirmativo; e “できません、たべません”, no
negativo.
A partir desses três exemplos, vamos tentar entender a conjugação dos verbos em japonês. Vamos pensar
qual palavra deve entrar no quadro em que se encontra a marca
.
○Afirmativo
Estar

います

×Negativo
いません (imasen)

(imasu)

Conseguir
(ser capaz de fazer)

できます (dekimasu)

できません (dekimasen)

Comer

たべます (tabemasu)

たべません (tabemasen)

Beber

のみます (nomimasu)

Acordar

おきます (okimasu)

Qual é a regra que você descobriu? Vamos tentar descrevê-la.

© 2017 Fundação Japão em São Paulo

