
Dziś kolejny kraj, który znajduje się w Azji – Japonia. Czy pamiętacie, co to jest Azja? 

Azja to kontynent, Japonia – kraj. Jakie jeszcze mamy kontynenty? Ile ich jest? Jeśli 

ktoś z Państwa nie pamięta, warto zajrzeć do materiałów z zeszłego tygodnia  

Co się Państwu kojarzy z Japonią? Czy słyszeliście coś o tym kraju? Spróbujcie to 

wypisać lub narysować, zanim zaczniecie przeglądać dalszą część materiału. Może na 

przykład ktoś z Państwa wie, jaką Japonia ma flagę albo w jakim języku się tam 

mówi? 

Japonia jest krajem składającym się z wielu wysp. Stolicą Japoni jest Tokio. 

 

źródło: wikipedia 

 

 



Flaga Japoni to czerwone koło na białym tle. Spróbujcie ją narysować. 

 

źródło: By Various - Law Concerning the National Flag and Anthem (1999) (Japanese) (English)., Domena publiczna, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=343621 

 

W japonii mówi się i pisze po japońsku. Japoński nie używa takich liter jak my. Japończycy 

używają dwóch alfabetów i oprócz tego znaków kanji. Nazwa kraju napisana japońskimi 

znakami kanji wygląda następująco: 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=343621


Spróbujcie przerysować te znaczki na kartkę. Czytamy je Nihon lub Nippon, i oznaczają Kraj 

Wschodzącego Słońca: 

 pierwszy znak oznacza słońce, dzień,  

 drugi – korzeń, pochodzenie, książka, początek  

Podpiszcie, jeśli macie ochotę, oba znaki. Warto zapamiętać, że jeden znak oznaca jedno 

słowo, nie tak jak u nas pojedyncze litery tworzą słowa. 

 

Znają Państwo takie jedzenie jak sushi? To typowo japońska potrawa. Japończycy jedzą dużo 

ryżu oraz owoców morza, ryb i wodorostów. Mówimy oczywiście o klasycznej japońskiej 

kuchni, nie każda japońska rodzina je tak w domu na co dzień  zwykle je się tam 

pałeczkami. Czy Państwo kiedyś próbowali jeść pałeczkami? Ja tak, i zupełnie sobie nie 

radziłam! 

 

Sporty charakterystyczne dla japonii to przede wszystkim sporty walki. Sportem narodowym 

jest sumo, ale popularne są także judo, karate, baseball, aikido, golf, tenis, łucznictwo 

japońskie kyudo, sporty zimowe. Czy potraficie powiedzieć, które z tych sportów to sporty 

walki?  

 

 

źródło: https://dobrewiadomosci.net.pl/ 

Czy rozpoznajecie, co to za postać jest na zdjeciu powyżej? Co trzyma w rękach? 

To samuraj, dawny japoński wojownik. Pojawia się nadal w różnych filmach i bajkach. Ten 

długi miecz, który mu towarzyszy, to katana. 



Jeśli chodzi o bajki, to może widzieli Państwo kiedyś komiks albo kreskówkę japońską? Mają 

one charakterystyczne obrazki, których nie da się pomylić z obrazkami z innych miejsc. 

Nazywają się anime (bajki) i manga (komiksy). Postaci maja ogromne oczy: 

 

źródło: wikipedia 

 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby pooglądać zdjęcia z Japonii, to polecam tę stronę: 

https://www.gurupodrozy.pl/zdjecia/fotorelacja-z-japonii/ 

Japonia w niektórych miejscach jest bardzo podobna do Europy, a w innych zupełnie 

odmienna. Dawne japońskie budowle mają zupełnie odmienne od naszych budynków 

kształty, natomiast ieżowce są bardzo podobne. Roślinność natomiast mają zupełnie inną! 

Może sami Państwo znajdą albo znają jakieś ciekawostki o Japonii? oże ktoś z Państwa 

chciałby się podzielić? 

Dobrej zabawy!  

 

Mamy za sobą sporo zajęć o różnych krajach. Spróbujcie uzupełnić nazwę kraju obok flagi: 
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https://www.gurupodrozy.pl/zdjecia/fotorelacja-z-japonii/
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