Tiếng Nhật ngay từ bây giờ
～Thông tin cuộc sống～
Ngày 17 tháng 10 đến
ngày 19 tháng 12 năm 2020

①
chủ đề

②
chủ đề
③
chủ đề

④
chủ đề

⑤

Thứ 7 ngày 12/10

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

Nói chuyện, giao lưu bằng tiếng Nhật theo chủ đề.
(khoảng 90 phút)

Giới thiệu về bản thân

Trong phòng học, chào hỏi

chữ viết

Giới thiệu về bản thân

từ vựng

Hiragana

Về quốc gia, gia đình, công việc, sở
thích, v.v…

Thứ 7 ngày 24/10
Xem quảng cáo
Truyền đạt thông tin đến nhân viên
cửa hàng

Mua sắm
chữ viết

Hiragana

từ vựng

Về màu sắc, số lượng, kích cỡ…

Thứ 7 ngày 31/10
Tìm ra đường đến đích
Cách hỏi đường
Tìm hiểu luật giao thông

Katakana 1

Katakana 2

Trong thị trấn
chữ viết
từ vựng

Thứ 7 ngày 7/11

Hiragana

Katakana 3

Vị trí, bản đồ, nơi chốn, các động từ
liên quan

Phân loại rác

Cách xem lịch đổ rác

chữ viết

Cách phân loại rác

từ vựng

Thứ 7 ngày 14/11

Hiragana

Katakana 4

Về ngày tháng, thứ trong tuần, thời
gian...

Giao thông

Mọi người chuẩn bị tiền vé xe buýt là 160 Yên/lượt

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

⑥

Thứ 7 ngày 21/11

Bệnh viện

Tìm hiểu hệ thống bệnh viện của Nhật bản
Đến bệnh viện

chủ đề

（Kể các triệu chứng. Nghe lời khuyên của bác sĩ）
Sử dụng phiếu khám sức khỏe đa ngôn ngữ
(Phiếu chẩn đoán y tế đa ngôn ngứ)

chữ viết
từ vựng

Hiragana

Katakana 5

Thể trạng, các bộ phận
cơ thể…

⑦

Thứ 7 ngày 28/11

Thiên tai

Chuẩn bị cho một thảm họa (xác nhận địa điểm

sơ tán, Những thứ cần chuẩn bị)
Bảo vệ bạn khỏi thảm họa
Nhận thông tin

chủ đề

Sử dụng "ひめシェルター". Vui lòng cài đặt
trước khi đến lớp.

⑧
chủ đề

⑨

Thứ 7 ngày 5/12

chữ viết

Hiragana

từ vựng

Các mùa, thời tiết, v.v…

Katakana 5

Ăn uống, thăm hỏi

Đi đến nhà hàng (dự trữ, đặt hàng, hóa đơn)

chữ viết

Hiragana

Chuyến thăm (Lời chào, Tác phong)

từ vựng

Đồ ăn, mùi vị, v.v…

Thứ 7 ngày 12/12

Katakana 7

Dịch vụ, tài lieu

Tìm hiểu về các dịch vụ công, v.v...

chủ đề

Đọc tài liệu (Thư v.v...) bằng APP dịch
Tôi sẽ quyết định đọc tài liệu nào sau

chữ viết

Hiragana

từ vựng

Từ ngừ hành chính

Katakana 8

Cách sử dụng SNS (Tác phong v.v…)

⑩

Thứ 7 ngày 19/12

Sự kiện, trường học

Tìm hiểu hệ thống trường học Nhật Bản

chủ đề

Thông báo vắng mặt hoặc trễ
Tìm hiểu về các sự kiện của Nhật Bản

Sách giáo khoa

chữ viết

Hiragana

từ vựng

Các từ được sử dụng ở trường

Katakana 9

* Trong giờ học sẽ được cho mượn

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
Giá bán： 1,300 yen Nhật + thuế tiêu dùng
<Thông tin liên lạc>
Matsuyama International Center(MIC)

089-943-2025

mail@mic.ehime.jp

