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Lição 18 Na próxima vez, quero ir à Quioto だい１８か つぎは きょうとに いきたいです 

 

□ Estudar sozinho a escrita no site Marugoto Plus. www.marugotoweb.jp 

□ Ouvir e fazer shadowing do áudio da lição 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressões que representam sentimentos e impressões / opiniões  

Se utilizarmos as seguintes expressões de sentimentos ao falarmos sobre nossas 

experiências passadas, deixará a conversa mais animada. 

a. よかったです yokatta desu  estava bom  

b. うれしかったです ureshikatta desu  estava feliz  

c. おいしかったです oishikatta desu   

d. たのしかったです tanoshikatta desu   

e. いそがしかったです isogashikatta desu   

f. すばらしかったです subarashikatta desu   

g. きれいでした kiree deshita   

h. たいへんでした taihen deshita   

i. まあまあでした maamaa deshita   

j. つかれました tsukaremashita   

  

Assista ao vídeo do site Marugoto Plus A1 e pratique os diálogos vistos nesta e na lição passada!  

Can-do 45 Falar o que fez no dia de folga 

Can-do 46 Falar de forma simples sobre o que achou do dia de folga 

Can-do 49 Falar o que fez durante uma viagem 

Can-do 50 Falar aonde quer ir na próxima viagem 

 

Site Marugoto plus A1 → Topic 9 → Challenge Drama 

http://a1.marugotoweb.jp/drama.php?tp=9  
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Nas situações abaixo, quais expressões você utilizaria? (pode escrever mais de uma 

expressão para cada situação) 

 

 Situação Impressão / opinião  

(Ex.) Viu muitos ikebanas bonitos no Festival do Japão. 
(Ex.) きれいでした 

すばらしかったです 

Trabalhou na empresa das 8h às 23h e não teve muito 

tempo para comer. 
 

No final de semana foi a um restaurante bem 

conceituado com a família.  
 

Andou o dia inteiro para apresentar São paulo a um 

amigo que veio do Japão. 
 

Reuniu-se com os colegas da faculdade depois de 10 anos 

e conversou muitas coisas.  
 

Ao fazer a limpeza, encontrou um relógio de grande 

valor afetivo que achava que tinha perdido. 
 

Foi assistir o filme que está fazendo sucesso 

recentemente, mas não achou tão bom assim. 
 

  

【Antes da prova】  

A prova é dividida em duas partes: 1. Ler as frases e 2. Conversar com o professor. 

Prepare os itens abaixo, pois serão discutidos em grupos de alunos depois da prova: 

Reveja os objetivos escritos no にほんご みらい マップ (mapa do futuro da língua 

japonesa) e escreva na folha ふりかえり (reflexões) sobre o quanto você conseguiu se 

aproximar dos objetivos, se já conseguiu atingir algum ou se ainda precisa se esforçar 
mais. 

 

Reveja a lista de Can-do e pense quais can-do foram importantes ou úteis para você. 
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(Regiões turísticas do Japão) 
 

1. Quioto 

Quioto foi a capital do Japão, do final do século 8 ao final do século 19. Era o centro político e 

cultural do país. É uma cidade turística mundialmente famosa e os monumentos históricos da 

antiga Quioto foram considerados Patrimônios Culturais Mundiais da Humanidade. Entre estes 

monumentos estão Kinkakuji, Byoodoin, templos budistas, santuários xintoístas e outros locais 

históricos. 

2. Hiroshima 

Hiroshima é conhecida desde os tempos antigos como “ilha dos deuses” devido ao famoso 

Santuário de Itsukushima em Miyajima e pelo Museu do Memorial da Paz de Hiroshima (Cúpula 

da bomba atômica). Ambos foram registrados como Patrimônios Culturais Mundiais pela 

UNESCO. 

O Santuário de Itsukushima foi fundado no século 6 e a sua configuração atual data do século 

12. O imponente santuário que foi construído sob o mar e a beleza do torii vermelho (espécie de 

portal de templo xíntoísta) no mar tem atraído a atenção de turistas. O Museu Memorial da Paz 

tem em seu acervo a documentação e a cúpula da bomba atômica. Pelas fotografias é possível 

ver o estado da cidade antes e após o bombardeio, bem como a reconstrução da cidade. 

3. Okinawa 

Okinawa é a cadeia de ilhas localizadas no extremo sul do arquipélago japonês e possui 

grandes riquezas naturais como o mar azul, praias de areias brancas e recifes de corais. É um 

lugar quente e até nas estações frias a temperatura média é acima de 18°C. Do início do século 

15 até o final do século 19, Okinawa era um reino independente (o Reino de Ryuukyu), por isso 

possui língua, música, comida, artesanato, arquitetura e história cultural bem característica.  

4. Hokkaido 

Hokkaido é uma das quatro principais ilhas que compõem o arquipélago japonês, localizado 

na parte norte. No verão o clima é fresco e agradável, por isso há muitas pessoas que visitam 

Hokkaido neste período para fugir do calor, fazer esportes ao ar livre, passear de carro ou moto. 

O inverno é frio, a temperatura média também é menor que -8°C, muitas vezes podendo cair 

para abaixo de -30°C. No entanto, como neva, há muitos turistas que vêm para esquiar e fazer 

snowboard. Além disso, outras grandes atrações são as fontes termais e a saborosa comida de 

peixes e frutos do mar. 


