
 

『肝試し
きもだめし

』って知っていますか？ 

ベトナムは今、各地で暑い季節だと思います。皆さんは暑いとき、何をして暑さから逃れようとしますか？アイスを食べ

る？冷たい飲み物を飲む？プールに行く？日本では、夏になると若者などの間で、『肝試し』をする人がいます。『肝試し』

って何だと思いますか。次の 3つの中から選んでみてください。 

１）動物の内臓などを料理して食べること 

２）お墓や森などの怖い場所に夜に出かけて、度胸
どきょう

を試すこと 

３）怖い映画を見たり、怖い話をしたりすること 

さて、正解はどれだと思いますか？ 

正解は、２）お墓や森など暗いところや人気（ひとけ）のない、怖いところに夜に出かけて、度胸を試すことです。 

どうして『肝試し』をすると涼しくなるのでしょうか？理由は、人間は怖いときや緊張したときに、震えたり、冷や汗を

かいたりしますね。『寒気を感じる』や『ゾッとする』という表現がありますが、お墓など暗い場所に夜に行くと、とても

怖いので、その恐怖が人を涼しくさせるということです。日本では夏によくホラー映画が上映されますが、これも映画を

見て怖いと感じて涼しくさせる効果があるのかもしれないですね。怖い体験が平気な人は、ホラー映画を見たり、怖い話

をしたり、暗くて人が居ない場所などに行ってみたりすると涼しくなるかもしれませんよ。 

 

 

          

 

 

ＷＥＢ版エリンのサーバー環境が改善されました！動画の閲覧など再生・表示速度が速くなり、より使いやすくなってい

ます。ぜひ授業や教材作成などの際にお役立てください。 

 

 

 

 

『やってみよう』の

コーナーではふろ

しきの包み方の動

画を見ることがで

きたり、書道や生け

花などのバーチャ

ル体験もできたり

と様々なコンテン

ツがあります。体験

してみたい学生が

いたら、ぜひお勧め

ください。 

 

『ことばをふやそう』コーナー

では、各スキットごとに出てく

る単語を確認できます。練習問

題もあるので、新しい言葉を反

復して覚えるのに役立ちそう

ですね。 

 

この他にもクラス活動などで使えるコ

ンテンツが色々とありますので、ぜひ

使いやすくなったＷＥＢ版エリンを活

用してみてください。 

http://www.erin.ne.jp/ 

ワンポイント文化紹介 

 

『WEB 版 エリンが挑戦！日本語できます。』がより快適に！！ 

これまで本ニュースレターや当センター実施のセミナー等で何度かご紹介していますが、この度、

より快適にこのサイトがご利用いただけるようになりましたので、お知らせいたします。 

少しだけコンテンツをご紹介 

http://www.erin.ne.jp/


 

Bạn có biết “Kimodameshi” là gì không? 

Tôi nghĩ rằng ở khắp Việt Nam bây giờ đang là mùa nóng. Vậy khi nóng, các bạn sẽ làm gì để hạ nhiệt? Ăn đá? Uống đồ lạnh? Hay đi bơi? Ở 

Nhật, khi vào hè, trong số những người trẻ tuổi, còn có những người được gọi là “Kimodameshi”. Vậy “Kimodameshi” là gì? Bạn hãy chọn 1 

trong 3 đáp án dưới đây.  

1) Việc nấu rồi ăn nội tạng động vật 

2) Việc ra khỏi nhà ban đêm, đến những nơi đáng sợ như nghĩa địa hoặc rừng rậm để thử lòng can đảm. 

3) Xem những bộ phim kinh dị, kể những câu chuyện rùng rợn. 

Bạn nghĩ đáp án chính xác là số mấy? 

Đáp án đúng: số 2: Việc ra khỏi nhà vào ban đêm, đến những nơi tối tăm, đáng sợ như rừng rậm, nghĩa địa để thử lòng can đảm. Tại sao 

“ Kimodameshi” lại làm cho người ta cảm thấy mát mẻ hơn nhỉ? Lí do chính là: khi con người ta cảm thấy căng thẳng, đáng sợ thì sẽ run và 

đổ mồ hôi. Có cái cảm giác được gọi là “ rùng mình” hay “ Ớn lạnh”. Và nếu đi đến 1 nơi tối tăm như nghĩa địa vào đêm khuya, vì sẽ rất kinh 

khủng, nên  sẽ làm cho con người đang cực kì sợ hãi đó thấy mát lạnh. Ở Nhật Bản hay chiếu phim kinh dị vào mùa hè. Khi xem phim đó, 

sẽ có cảm giác sợ hãi và có lẽ cũng có hiệu quả làm cho con người ta cảm giác mát lạnh.   

Ngay cả đối với những người bình tĩnh khi trải qua cảm giác đáng sợ như đi đến nơi nào đó vắng vẻ, tối tăm hay nói những câu chuyện rùng 

rợn, xem phim kinh dị có lẽ cũng sẽ cảm thấy mát hơn nhỉ? 

 

 

 

          

 

 
Server của web đã được hoàn thiện hơn. Tốc độ xem và mở hình ảnh đã nhanh hơn rất nhiều và cũng dễ dàng sử dụng hơn.  

Các bạn hãy sử dụng web để lập giáo án và làm bài giảng trong giờ học nhé. 

 

 

 

 

Ở mục 『やってみ

よう』 sẽ có thêm 

nhiều nội dung 

phong phú như có 

thể xem các clip về 

cách gói khăn gói 

Nhật Bản, 

trải nghiệm các loại 

nghệ thuật như thư 

đạo hay cắm hoa 

ikebana….  

Các bạn hãy giới 

thiệu nội dung này 

tới các em học sinh 

có quan tâm nhé. 

 

 

Ở mục 『ことばをふやそう』có 

thể kiểm tra các từ đơn xuất hiện 

trong mỗi đoạn hội thoại. Ở mục 

này có cả phàn câu hỏi ôn tập nên 

chắc sẽ giúp ích cho các bạn trong 

việc ôn lại và nhớ được cái từ 

mới. 

 

 

Ngoài ra còn có rất nhiều nội dung có thể 

sử dụng cho các hoạt động trên lớp học 

nên các bạn nhất định hãy tận dụng 

website Erin dễ sử dụng này nhé. 

http://www.erin.ne.jp/ 

Giới thiệu vài nét văn hóa 

 

“Cùng Erin học tiếng Nhật” phiên bản website đã trở lại thú vị hơn. 
Chúng tôi đã nhiều lần giới thiệu về website Cùng Erin học tiếng Nhật này trên Bản tin Sensei ơi! Và các hội thảo 

do Trung tâm tổ chức song lần này website đã được nâng cấp để dễ sử dụng và thú vị hơn nên chúng tôi 1 lần nữa 

xin giới thiệu tới các bạn. 

 

Giới thiệu chi tiết 

 

http://www.erin.ne.jp/

