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 Hiragana và Katakana 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＞
＜Thời gian＞

Ngày 13 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018
13：30～15：30

＜Địa điểm＞

COMS

＜Học phí＞

Miễn phí

＜Giảng sư＞

Nihongo Chounaikai

＜Sách giáo khoa＞

（Matsuyama shi 3 banchou 6 choumei 4-20）

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 10 tháng 11 sẽ đi xe buýt. Mọi 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＞

Bản đồ

Matsuyama International Center
Địa chỉ ：Matsuyama shi 3 banchou 6 choume 4-20 COMS, tầng 1
Điện thoại : 089-943-2025

E-mail: mail@mic.ehime.jp

＜Quá trình trong giờ học＞
1. Luyện tảp Hiragana và Katakana. (khoảng 30 phút)

2. Nói chuyện, giao lưu bằng tiếng Nhật theo chủ đề. (khoảng 90 phút)
① Tảp hớp các tứ vứng cản thiệt đệ phát biệu. Có thệ sứ dủng tứ điện, sách giáo khoa hoảc
họi các bản tình nguyện viên hoảc giáo viên ngứới Nhảt.
② Sau khi tìm đủ các tứ vứng chúng ta sệ làm thành câu hoàn chỉnh. Chúng ta có thệ thảo
luản với giáo viên hoảc các bản tình nguyện viên ngứới Nhảt.
③ Phát biệu vệ chủ đệ, cùng thảo luản và đảt câu họi với nhau.

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

Nội dung
chứ việt

1

2

3

Thứ 7 ngày 13/10
Giới thiệu vệ bản thân

Thứ 7 ngày 20/10
Mua sảm

Chủ nhật 28/10
Bản đọ

chủ đệ

Hiragana Katakana 1
・Trong phòng học, chào họi
・Giới thiệu vệ bản thân

Tứ vứng

Vệ quọc gia, gia đình, công việc, sớ thích, v.v…

chứ việt

Hiragana Katakana2

chủ đệ

・Xem quảng cáo
・Truyện đảt thông tin đện nhân viên cứa hàng

Tứ vứng

Về màu sắc, số lượng, kích cỡ…

chứ việt

Hiragana Katakana 3
・Tra đứớng đi bảng cách sứ dủng bản đọ địa lý,
bản đọ xe điện

chủ đệ

・Cách họi đứớng
・ Tìm hiểu luật giao thông

4

Thứ 7 ngày 3/11
Phân loại rác

Tứ vứng

Vị trí, bản đọ, nới chọn, các đọng tứ liên quan

chứ việt

Hiragana Katakana 4
・Cách xem lịch đổ rác

chủ đệ

・Cách phân loại rác
・Cách xử lý rác loại lớn

Tứ vứng

Về ngày tháng, thứ trong tuần, thời gian…

【Giớ học bên ngoài】

5

Thứ 7 ngày 10/11
Giao thông

・Đi xe bus
・Tìm hiểu các thiết bị trong Matsuyama Community Center

Lịch học

Nội dung
chứ việt Hiragana Katakana 5
・Tìm hiệu hệ thọng bệnh viện của Nhảt bản

6

Thứ 7 ngày 17/11
Bệnh viện

chủ đệ

・Miêu tả triệu chứng, nghe chỉ thị của bác sĩ
・Sứ dủng phiệu khám sức khọe đa ngôn ngứ
・Gọi điện đến 119

Tứ vứng Thệ trảng, các bọ phản cớ thệ
chứ việt Dakuon (trạc âm)

7

Thứ 7 ngày 24/11
Thiên tai

・Tìm hiệu vệ đọng đảt, bão lũ
chủ đệ

・Tìm hiệu vệ nới tỵ nản
・Tìm hiệu vệ phòng chọng thiên tai

Tứ vứng Các mùa, thới tiệt, v.v…
chứ việt Ảo âm, xúc âm, trường âm

8

・Hện qua điện thoải, mail

Thứ 7 ngày 1/12
Ăn uọng, thăm họi

chủ đệ

・Đi đện nhà hàng
・Giới thiệthực của u ẩm đất nước mình

Tứ vứng Đọ ăn, mùi vị, v.v…
chứ việt hán tứ đớn giản

9

Thứ 7 ngày 8/12
Dịch vủ, giảy tớ

chủ đệ

・Tìm hiểu về các dịch vụ trong Shiyakusho
・Cách xem hóa đớn điện, ga, nứớc

Tứ vứng tứ ngứ hành chính
・Tìm hiệu vệ hệ thọng trứớng học của Nhảt bản

10

Thứ 7 ngày 15/12
Sứ kiện, trứớng học

chủ đệ

・Liên lảc khi vảng mảt hoảc đi trệ
・Tìm hiệu các sứ kiện trong năm tải Nhảt

Tứ vứng Trứớng học, v.v…

