
JAPONIA
Este localizată în Asia de Est, în nordul Oceanului 

Pacific. În japoneza Japonia se spune Nippon. 
Cuvântul „înseamnă”  - „tărâmul soarelui răsare”, 

pentru că se crede că Japonia a fost prima ţară care 
vede răsăritul soarelui dimineaţa.

JAPONIA
Este formată din 6.800 de insule. Patru dintre aceste 

insule, Honshu, Hokkaido, Kyushu și Shikoku,  
reprezintă un procent de aproxima�v 95% din 

STEAGUL

Steagul naţional japonez se numeşte ,,hinomaru” şi 
înseamnă ,,cercul soarelui”

CUTREMURE

Japonia este afectată de aproxima�v 1.500 de 
cutremure în fiecare an.

CIREȘUL
Floarea de cireș (sakura) este floarea națională a 

Japoniei.

LIMBA JAPONEZĂ
Limbă japoneză are patru moduri de adresare: 

simplă conversație, s�lul respectuos, poli�cos și cu 
s�mă. În mod curent, femeile se adresează aproape 

totdeauna folosind s�lul respectuos, iar bărbații 
u�lizează simplă conversație.



CONDUCEREA ȚĂRII
Japonia este țara cu cea mai lungă tradiție imperială 

din lume. Actualul împărat Akihito este urmașul 
îndepărtat dar direct al primului împărat japonez, 

Jimmu, care a fondat dinas�a în anul 711 î. Hr.

SHOGUN
Este �tlul dat dictatorilor militari în vechea Japonie. 

Acesta era comandantul militar suprem cu puteri 
decizionale sporite.

SAMURAI
Termenul de Samurai fost folosit în Japonia pentru a 

desemna nobilimea militară. Acesta înseamnă, de 
fapt, a servi. În realitate, samuraiul era servitorul unui 

nobil. Au existat şi femei samurai.

TOKYO
Tokyo, capitala a peste 30 de milioane de locuitori, 
este cea mai populată regiune metropolitană din 

lume.

ȘCOALA
 

În şcolile japoneze nu există femei de serviciu, 
curăţenia făcându-se deopotrivă de către elevi şi 

profesori.

RELIGIA
Principalele religii din Japonia sunt budismul și 

șintoismul. Totuși, majoritatea japonezilor nu sunt 
adepții unei singure religii, ci încorporează în viața lor 

de zi cu zi caracteris�ci din ambele religii, într-un 
proces numit sincre�sm.



SUMO
Jocul de Sumo în Japonia este vechi de peste 1500 

de ani. Un jucător cântărește mai mult de 300 de kg. 
Luptătorii de sumo nu au voie să îşi taie părul, să 
conducă maşina şi sunt obligaţi să doarmă după 

masa de prânz.

Ceremonia ceaiului reprezintă un ritual tradiţional 
influenţat de budismul Zen prin care ceaiul verde 

matcha este preparat într-o manieră ceremonioasă de 
către o persoană iniţiată şi servit unui grup mic de 

oaspeţi într-o atmosferă liniş�tă.

CEREMONIA CEAIULUI

Este un simbol al culturii japoneze și unul din cele mai 
rafinate costume naționale din lume. În perioada 

feudală, un japonez din clasa superioară purta 
chimono din mătase, pe când un japonez din clasa 

inferioară purta chimono din bumbac sau lână.

KIMONO
În Japonia femeile obişnuiau să îşi înnegrească dinţii 
cu vopsea, deoarece dinţii albi erau consideraţi urâţi. 

Chiar şi astăzi există o preferinţă aparte pentru 
dantura yaeba (dinţi strâmbi), care este considerată 

atrac�vă.

FRUMUSEȚE

Japonezii evită cifra 4 pentru că sună similar cu 
termenul moarte. Clădirile înalte nu au etajul 4, 

acesta numindu-se 3A sau 3B. 

NUMERELE
A te închina e o formă de artă în Japonia, copiii fiind 

învăţaţi să-şi încline capul la intrarea în şcoală. Durata 
şi unghiul de înclinare al corpului, atunci când 

japonezul salută, variază în funcţie de persoana 
căreia i se adresează.

OBICEIURI



În Japonia, pantofii purtaţi în exterior sunt în general 
descălţaţi la intrare. Este necesar să pui pantofii unul 
lângă celălalt atent. Membrii familiei îşi pun pantofii 

în „getabako” 

OBICEIURI
Japonezii sunt cei mai mari consumatori de peşte din 

lume. Japonia este şi cel mai mare exportator de 
fructe de mare.

OBICEIURI

S-a folosit pentru prima şi singura oară împotriva 
Japoniei de către America, în �mpul celui de–al Doilea 

Război Mondial.

ARMA ATOMICĂ
Este arta japoneză de aranjare a florilor. Primele 

aranjamente Ikebana au apărut în secolul al V-lea și 
erau folosite pentru decorarea templelor budiste din 

Japonia.

IKEBANA

Este o insulă japoneză care este renumită pentru cei 
peste 300 de iepurași pufoși și prietenoși.

OKUNOSHIMA

În al Doilea Război Mondial, Japonia a bombardat 
China cu muște infectate cu ciuma bubonică.

FAPTE ISTORICE



Japonia este cel mai mare producător de automobile 
din lume, iar compania japoneză Toyota este al treilea 

cel mai mare producător auto din lume.

INDUSTRIE

În Japonia, pisicile negre sunt considerate purtătoare 
de noroc

SUPERSTIȚII

În Japonia se comercializează şi pepeni verzi pătraţi. Ei 
sunt de fapt pepeni verzi obişnuiţi,crescuţi în cu�i pătrate 
pentru a fi depozitaţi mai uşor. Preţul lor este totuşi de 3 

ori mai mare decât ai pepenilor verzi obişnuiţi.

PEPENI PĂTRAȚI
Reprezintă cea mai cunoscută artă marțială din 

Japonia. Karate, pronunțat corect Karate-Do, 
înseamnă în traducere ,,calea mâinii goale”. 

KARATE

Este considerat sacru în religia șintoistă mo�v pentru 
care probabil primul care a escaladat muntele a fost 

un preot șintoist. Din același mo�v, accesul pe munte 
era interzis femeilor până în 1900.

MUNTELE FUGI
 

În Japonia este considerat nepoli�cos să rupi 
ambalajul unui cadou.

OBICEIURI



A da bacșis este ceva jignitor.

OBICEIURI
La sfârşitul secolului al XIX-lea, în Tokyo erau 

aproxima�v 40.000 de ricşe, iar în prezent se găsesc 
60.000 de taxiuri, mai multe decât în orașele Paris, 

Londra şi New York la un loc.

MIJLOACE DE TRANSPORT

Sonda spaţială japoneză Hayabusa este singura care a 
reuşit să aterizeze pe un asteroid şi să se întoarcă pe 

Pământ.

HAYABUSA
Unul dintre cele mai vechi imnuri și, clar, cel mai scurt, 

este imnul Japoniei. Acesta se numește oficial 
”Kimigayo” și are doar patru rânduri care înseamnă 

,,Domnia majestății sale imperiale”. Imnul își are 
originea într-o poezie japoneză an�că.

IMN NAȚIONAL

Origami, arta de a plia hâr�a, este adesea asociată 
culturii japoneze. Origami este plierea unei foi simple 

de hâr�e în sculpturi frumoase și interesante cu 
designuri complexe.

ORIGAMI
Este considerat primul roman scris în lume. Aceasta a 

fost realizată pe suluri pictate ce datează din prima 
jumătate a secolului al XII-lea.

POVESTEA LUI GENJI 



Este un �p de sabie japoneză ce a fost folosită de cei 
care puteau trăi numai cu onoare. Este cunoscută și 

sub denumirea de „sabia samuraiului”.

KATANA
Chiar dacă originile ricșei nu sunt complet clare, par 
totuși a fi japoneze, cu specific din Tokyo. Teoria cea 

mai cunoscută datează din 1869 și oferă numele a trei 
inventatori.

RIȘCA

Primul tren de mare viteză a fost făcut în Japonia în 
anul 1964, cu ocazia Jocurilor olimpice de vară și 

circula cu o viteză maximă de 210 km/oră.

ÎNVENȚII
La sfârșitul anilor 1990 aceste simboluri grafice au 

fost incluse pe telefoane din Japonia, dar au devenit 
populare în lume din 2011 când Apple le-a inclus pe 

noul i-phone. Emoji este format din cuvintele 
japoneze e – imagine, și moji – caracter.

EMOJI

 În limba japoneză „sake” înseamnă băutură alcoolică 
în general, băutura alcoolică cunoscută în străinătate 
sub numele de „sake” se numește nihonshu și este 

făcută din orez, ceea ce înseamnă „băutură alcoolică 
japoneză”.

SAKE
Este arta și ș�ința de a crește plante și arbori 

miniaturali în spații mult mai restrânse decât sunt 
necesare în mod natural dezvoltării lor.

BONSAI



Este o mâncare de origine japoneză. Versiunea 
contemporană a sushi-ului a fost creată în secolul al XIX-lea 
şi a fost inventată de Hanaya Yohei. Sushi se consumă, de 

obicei, cu diferite sosuri, soia fiind cel mai popular. 
Condimentul cel mai cunoscut pentru acest aliment este 

wasabi.

SUSHI
Valul tsunami se propagă diferit față de valul obișnuit. În 

larg, la ape adânci, valul mareic prezintă viteze foarte mari: 
de la 300 la 700 km/h, și se propagă pe toata adâncimea 

oceanului/mării, nu doar la suprafață ca valul obișnuit creat 
de vânturi. Înălțimea lui variază de la câteva zeci de 

cen�metri până la câțiva metri. 

TZUNAMI

Cocorul japonez, cu penajul alb și coroana roșie măsoară 
aproxima�v un metru și jumătate. Japonezii îl consideră 

„pasărea fericirii“ și un simbol al înțelepciunii. În trecut se 
credea, de asemenea, că aripile cocorului pot purta 

sufletele spre rai și îi pot aduce pe oameni la niveluri mai 
înalte de iluminare spirituală. 

COCORII MANGA
Manga este cuvântul japonez pentru benzi desenate. 
În afara Japoniei, termenul este u�lizat strict pentru 

benzile desenate de origine japoneză. De obicei 
aceste desene cuprind fețe cu ochi și personaje cu 

capete imense.

GEIȘE
Termenul de geisha apare sfârşitul secolului al XVII-
lea în Japonia. Însemnând literalmente „persoană 

care excelează în arte”. Geisha este o damă de 
companie, o dansatoare și o interpretă de artă 

tradițională japoneză.

Onsen este o baie termală �pic japoneză. Având o 
intensă ac�vitate vulcanică, în Japonia există mii de 

onsen-uri. Inițial erau folosite ca băi publice, dar acum 
joacă un rol important în turismul autohton.

ONSEN



Este considerat un masaj vindecător în Japonia, unde 
cel puțin un membru al familiei trebuie să cunoască 

această tehnică. Principalul obiec�v al masajului 
Shiatsu este deblocarea punctelor din corp unde 

energia chi este blocată. 

SHIATSU
Este o ființă ce simbolizează apa și este de cele mai 
multe ori benefică oamenilor, dar există și excepții. 
Este creatură zburătoare cu trup alungit de șarpe, 

patru picioare cu gheare, mustăți și coarne.

DRAGONUL JAPONEZ

ROBOTICĂ
Japonia are cel mai mare număr de roboți industriali 
din lume.  Kawasaki și Honda, două dintre cele mai 
cunoscute companii care fabrică  roboți umanoizi, 

androizi sau roboți care reprezintă animale. Un sfert 
de milion din angajații din Japonia sunt roboți.

PEȘTELE KOI
în Japonia, crapul sălba�c este numit "Koi", însă 
termenul a fost folosit și pentru a descrie crapul 
colorat. Pentru a le determina vârsta, se numără  

inelele create de solzi,în mod asemănător cu 
procedura de aflare a vârstei arborilor.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

