PRIMUM – EM TERRA DE SAMURAIS – ATIVIDADES
3º e 4º ano
NOME: __________________________________

1) VAMOS DESCOBRIR ONDE
FEITICEIROS DE CASTRUM?

SERÁ

A

PRÓXIMA

AVENTURA

DOS

As pistas estão no texto abaixo. Atenção às palavras destacadas!

Desvende este mistério!

Neste lugar as pessoas comem muito o ARROZ. Até no café
da manhã!
Eles apreciam comida fria ou crua, como PEIXES e frutos
do mar.
Para comer utilizam o HASHI, que são os famosos “pauzinhos”. Mas não use para espetar a
comida, pois é considerado falta de educação.
Usam o QUIMONO principalmente quando querem homenagear entes queridos que se foram
ou quando vão participar de algum ritual tradicional, como o ritual do chá.
Neste país também são muito comuns os festivais, conhecidos como MATSURI.
No início da primavera acontecem excursões e piqueniques para apreciar as flores,
Fazem até o grande Festival das CEREJEIRAS, conhecidas como Sakura.
A mais alta montanha deste país é o monte FUJI, ele é um vulcão ainda ativo.
Existem muitos templos neste local.
Na entrada dos templos sempre tem chamado TORII.
Há ainda os famosos SAMURAIS que não eram somente guerreiros.
A maioria deles era bem educada e alfabetizada em Kanji (um dos sistemas de escrita do país).

VOCÊ DESCOBRIU DE QUE PAÍS ESTAMOS FALANDO? DÊ
SEU PALPITE:

2) SERÁ QUE VOCÊ POSSUI HABILIDADES E INTELIGÊNCIA COMO A DOS SAMURAIS?
As palavras destacadas no texto estão perdidas no diagrama abaixo.
Você pode ajudar a encontrá-las?

3) DESCUBRA QUAIS DESTAS PALAVRAS COMPLETAM ESTA CRUZADINHA.
Algumas destas palavras que você encontrou no diagrama preenchem perfeitamente a cruzadinha.
Se você preencher corretamente, o nome do país aparecerá em destaque.
1)

R

S
2)

R

3)
4)

M
5)

X

A

Q

Agora que você já descobriu mais um território por onde os feiticeiros estiveram, aproveite também para
localiza-lo e colori-lo no Mapa-Mundi que deixamos disponível para você.
Se você ainda não tem, você o encontra lá no nosso site: www.livroaovivo.art.br . Guarde seu mapa, outras
atividades contêm novas pistas!

