„Banzai!” – ten radosny japoński okrzyk znaczy dosłownie „Dziesięć tysięcy lat!”
i używa się go zawsze, kiedy jest co świętować, jak polskich: „Hurra!”, „Niech żyje!”
lub „Wszystkiego dobrego!”.
Zapraszamy na kulturalno-kulinarną podróż do Japonii!
Poprowadzą nas następujące książki dla dzieci:
Banzai. Japonia dla dociekliwych Zofii Fabjanowskiej-Micyk i Joanny Grochockiej
Dzieci z Hamamatsu Ka Mochi
Japońskie baśnie i opowieści Wioletty Laskowskiej-Smoczyńskiej i Katarzyny Nowak
Tatsu Tarō. Syn smoka Myioko Matsutani
Tokio Taro Miury
Czy wiesz, że w Japonii:
• czyta się najwięcej komiksów na świecie?
• nie trzeba chwytać za klamkę drzwi od taksówki, bo otwierają się automatycznie?
• złodzieje przed włamaniem się do czyjegoś domu zdejmują buty?
Spójrz na mapę Japonii na pierwszej stronie.
Ten długi i wąski kraj znajduje się na Oceanie Spokojnym u wschodnich wybrzeży Azji. Składa się z czterech dużych wysp
i aż kilku tysięcy małych i bardzo małych wysepek. Ma powierzchnię zbliżoną do powierzchni Polski, ale żyje w nim trzy
razy więcej ludzi.
Zaznacz na mapie stolicę Japonii – Tokio.
Czy wiesz, jak wygląda flaga Japonii?
Jest bardzo charakterystyczna – biała z czerwonym kółkiem na
środku. Japończycy mówią na nie hino maru, czyli „słoneczna
tarcza” albo „słoneczna kropka”, a Japonię nazywa się czasem
Krajem Wschodzącego Słońca.
Częściej spotyka się jednak określenie Kraj Kwitnącej Wiśni,
ponieważ na Wyspach Japońskich rośnie sakura – ozdobne
drzewo wiśniowe, które na wiosnę pięknie zakwita. Ludzie
zbierają się wtedy na hanami, czyli „podziwianie kwiatów”.
To okazja do wspólnego jedzenia, rozmów i śpiewów.

Słowniczek
Japońska wymowa nie jest dla Polaków aż tak trudna, jak mogłoby się wydawać, bo w polskim też występują głoski
takie jak „ś”, „ć”, „ź” czy „dź”. Czy wiesz, jak poprawnie wymówić te słowa?
Sushi – suszi czy susi? •Judo – dżudo czy dziuudoo? •Ninja – nindża czy nińdzia? •Fuji – Fudżi czy Fudzi?
W każdym przypadku prawidłowa jest druga odpowiedź. Zaskakujące, prawda?
Japońska wymowa jest dla Polaków łatwa, ale już pismo zupełnie nie przypomina naszego. Nam wystarczy niewiele
ponad trzydzieści znaków, a żeby przeczytać japońską gazetę, trzeba znać ich mniej więcej dwa tysiące! To dlatego,
że Japończycy nie składają wyrazów z liter, tylko zapisują słowa za pomocą małych obrazków zwanych ideogramami.
Spójrz na znaki, którymi zapisane są podstawowe zwroty, i poćwicz japońską wymowę.
はい (czyt. haj) – tak
いいえ (czyt. ije) – nie
さようなら (czyt. sajoonara) – do zobaczenia

ありがとう (czyt. arigatoo) – dziękuję
私 はポーランドから来ました (czyt. łataś ła poorando kara kimaśta) – Jestem z Polski.
おげんきですか (czyt. ogenki des ka?) – Jak się masz?
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Jakie drzewo najbardziej kojarzy ci się z Polską i dlaczego?
Spróbuj narysować jego liść!

