Lớp học sơ cấp tiếng Nhật

Tiếng Nhật ngay từ bây giờ

～Thông tin cuộc sống～

Đây là chương trình học nhằm cung cấp cho những bạn nước ngoài mới bắt đầu cuộc sống tại
thành phố Matsuyama trình độ tiếng Nhật cơ bản trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Mỗi ngày chúng ta sẽ học những từ ngữ thuộc một chủ đề cụ thể, trao đổi thông tin và trả lời các
câu hỏi về chủ đề của ngày hôm đó.
Việc giao tiếp bằng tiếng Nhật đối với các bạn nước ngoài là rất khó, nhưng không sao cả, chúng
ta sẽ học từng chút một.
Bạn có muốn nói lên những suy nghĩ của mình bằng tiếng Nhật không? Các giáo viên sẽ giúp đỡ
bạn.
Đối với các bạn chưa quen với bảng chữ cái Hyragana và Katacana thì cũng hãy yên tâm vì giáo
trình được chuẩn bị rất cẩn thận nên mọi người hãy cố gắng tham gia nhé!

＜Khai giảng ~ Kết thúc＞

Ngày 7 tháng 10 đến ngày 9 tháng 12

＜Thời gian＞

13：30～15：30

＜Địa điểm＞

COMS

＜Học phí＞

Miễn phí

＜Giảng sư＞

Nihongo Chounaikai

（Matsuyama shi 3 banchou 6 choumei 4-20）

＜Sách giáo khoa＞

Tên sách giáo khoa

：『こんにちは、にほんご！』

Tác giả ：てくてく日本語教師会
Nhà xuất bản ：ジャパンタイムズ
＊Trong giờ học sẽ được cho mượn

＜Chú ý＞

・Ngày 4 tháng 11 sẽ đi xe buýt. 1Mọi người chuẩn bị tiền vé xe buýt là 160 Yên/lượt
・Phòng học có thể bị thay đổi
・Có giữ trẻ ( trên 1 tuổi) miễn phí. Nếu có nhu cầu cần phải đăng ký trước.
＜Đăng ký・Tư vấn＞
Matsuyama International Center
Địa chỉ ：Matsuyama shi 3 banchou 6 choume 4-20
Điện thoại : 089-943-2025

E-mail: mail@mic.ehime.jp

Bản đồ

＜Lịch trình＞ ＊Tuỳ vào thời gian và số người tham gia học sẽ bố trí lịch học cụ thể phù hợp
Chữ viết

1

2

3

7/10- Thứ bảy
Giới thiệu bản
thân mình

15/10- Chủ nhật
Mua đồ

“Giới thiệu về bản thân”
Chủ đề

Kể về Quốc gia、gia đình、công việc、sở thích、tính cách、câu
chuyện về bản thân mình, v.v…

Chữ viết

Hiragana2
“Món đồ cần thiết bây giờ”

Chủ đề

Tìm hiểu về các nơi bán cũng như giá cả của các mặt hàng cần
mua đó

Chữ viết

Hiragana3
“Điện, ga, nước, cách phân loại rác”

22/10- Chủ nhật
Nơi ở

Chủ đề

Chữ viết
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28/10- Thứ bảy
Trong thành phố

4/11- Thứ bảy
Giao thông

Chủ đề

Hãy hỏi các bạn tình nguyện viên Nhật Bản về những nơi nên
ghé thăm. Đến những nơi đó bằng cách nào. Tìm hiểu về lộ
trình và phương tiện đi lại.

Katakana2
“Bệnh viện ở Nhật Bản”

Chủ đề

Chữ viết

7

Katakana1

Mọi người cùng lên xe buýt tới Nhà văn hóa trung tâm thành phố Matsuyama ( Komisen). Mọi người tham quan và tìm hiểu về các trang thiết bị
có trong Komisen.

11/11-Thứ bảy
Bệnh viện

Ở nước mình đang sống thì muốn sử dụng điện, ga, nước thì
phải làm như thế nào và làm cách nào để thanh toán. Ngoài ra,
cách phân loại rác thì như thế nào và so sánh với Nhật Bản.

“Các nơi nên ghé thăm”

Chữ viết

6

Hiragana1

Tìm hiểu về hệ thống bệnh viện ở Nhật Bản. Các điều cần thiết
cũng như là cách để diễn đạt về tình trạng bệnh của bản thân.
Diễn tập thử các tình huống có thể xảy ra.
Katakana3

18/11-Thứ bảy

“Chuẩn bị cho các tình huống thiên tai, thảm họa”

Những lúc cần
được giúp đỡ

Nói chuyện về các thứ có thể chuẩn bị cho việc thảm họa có
thể xảy ra, những việc nên làm khi có thảm họa.

Chủ đề

Mọi người tham gia vào bài tập huấn luyện thoát hiểm và kiểm
tra các mối nguy hiểm xung quanh Komuzu( COMS)

Chữ viết Katakana・Kanji

8

25/11- Thứ Bảy

“Món ăn của đất nước mình”

Ăn uống, thăm
hỏi

Giới thiệu tên, nguyên liệu, hương vị của món ăn đó.
Chủ đề

“Quà tặng”
Nói chuyện về việc ví dụ khi đến đám cưới người bạn thì nên
tặng quà gi.

Chữ viết Âm thanh đặc thù：Hãy thử nhập vào bằng máy tính!

9

2/12-Thứ Bảy

Về các dịch vụ

“Tìm hiểu về các dịch vụ tiện ích ở cửa hàng tiện lợi, bưu điện”
Chủ đề

Tìm hiểu cửa hàng tiện lợi, bưu điện có những dịch vụ như thế
nào và giá thì khoảng bao nhiêu.
“Nhớ lại thời đi học”
Trườn học ở nước của bạn thì có chương trình học như thế nào.
Bạn thích môn học nào nhất. Bạn có tham gia hoạt động ở câu
lạc bộ nào không.

9/12- Thứ bảy
10 Nghỉ lễ, trường
học

Chủ đề

“Các ngày nghỉ lễ ở nước của bạn”
Ở nước của bạn có những ngày nghỉ lễ nào. Cùng thực hiện làm
một cái lịch về các ngày nghỉ lễ ở cả Nhật Bản và các nước khác
của các bạn trong lớp.

＜Quá trình trong giờ học＞
1. Luyện tập Hiragana và Katakana( Khoảng 30 phút)
2. Phát biểu về chủ đề bằng tiếng Nhật( Khoảng 90 phút)
①Tâp hợp các từ ngữ cần thiết để phát biểu. Có thể sử dụng từ điển, sách giáo khoa hoặc là
hỏi các bạn tình nguyện viên người Nhật.
②Sau khi đã tìm đủ các từ ngữ cần thiết thì làm thành câu hoàn chỉnh. Có thể cùng thảo luận
với giáo viên hoặc các bạn tình nguyện viên người Nhật để hoàn thành.
③Phát biểu, nghe các bạn khác phát biểu và đặt câu hỏi.

