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Lição 15 Que fofo! だい１５か かわいい！

□ Ler o texto “とうきょう（東京）(Tóquio)”.
□ Estudar sozinho a escrita no site Marugoto Plus. www.marugotoweb.jp
□ Ouvir e fazer shadowing do áudio da lição 15.

Can-do 39 Falar sobre as coisas que quer comprar

 Você está no Japão comprando lembrancinhas e sua amiga japonesa lhe
pergunta o que é e para quem vai dar. Você consegue responder em japonês?
Vamos tentar?

だれに あげますか。
Dare ni agemasu ka.

に あげます。
ni agemasu.

você

なにを あげますか。
Nani o agemasu ka.

_

_______を あげます。
o agemasu.
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Can-do 40 Falar onde comprar as coisas que quer

 Um amigo japonês veio lhe visitar em São Paulo. Vocês estão indo comprar
lembrancinhas para ele levar. Pergunte a ele o que ele quer! Vamos tentar?

você

？

おもしろい T シャツが ほしいです。
Omoshiroi T-shatsu ga hoshii desu.

どこで かえますか。
Doko de kaemasu ka.

____

____が いいですよ。
ga ii desu yo.

じゃあ、いきましょう ！
Jaa, ikimashoo!
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t o o k y o o

とうきょう
Sensooji
Sede do Governo
Metropolitano de Tóquio

Yamanote (JR)1 é a linha de trem que percorre o centro de Tóquio, capital do Japão, em
um itinerário circular (há a volta no sentido horário e anti-horário). Uma volta inteira desta
linha tem 34,5km e o tempo estimado do percurso é de aproximadamente 1 hora. Em suma,
se você deixar passar a estação onde deveria desembarcar, após aproximadamente 1 hora,
ele passará novamente por esta estação.
No mapa acima, o famoso templo Sensooji em “Asakusa” e “Ginza”, onde se localizam
lojas de marcas luxuosas, não são estações da linha Yamanote. Para ir a Asakusa, deve-se
descer na estação de Ueno (JR – linha Yamanote), fazer baldeação para a linha Ginza do
metrô e descer na estação Asakusa. E para ir a Ginza, deve-se descer na estação
Yurakuchoo

(JR

–

linha

Yamanote),

fazer

baldeação para a linha Ginza do metrô e descer
na estação de Ginza.
Assim como no Brasil, no Japão cada linha de
trem possui uma determinada cor, de acordo com
a empresa ferroviária e o sistema de operação,
como a linha Yamanote que é verde limão. (não
conseguimos identificar a cor por esta foto ^^;).
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http://ja.wikipedia.org/wiki/山手線
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