
 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh lớp 8 - Trường THCS Ngô Sĩ Liên 

(Hà Nội) 
 
Khi học lên lớp 8, ngữ pháp học trong sách trở nên khó 

hơn.  

Trong giờ học này, tôi đưa ra các tình huống sử dụng 

thể "te" học trong bài đầu tiên của học kỳ mới để cho 

học sinh yêu cầu người khác thực hiện và tạo thành 

nhóm hội thoại sử dụng mẫu câu "Vte kudasai". 

Nhóm nào cũng đưa ra tình huống cụ thể nên đã lập 
được các đoạn hội thoại thú vị. 

 

Tiếng Nhật 8 Bài 1 Giáo viên 

 

Tập huấn khu vực dành cho giáo viên PTTH, 

PTCS (Hải Phòng) 
 
Đây là đợt tập huấn dành cho giáo viên giảng dạy tiếng Nhật 

tại các trường THPT, THCS của Hải Phòng. Trong buổi tập 

huấn này, các giáo viên đã có trải nghiệm một giờ học tiếng 

Thái lần đầu tiên học, mà hoàn toàn không sử dụng tiếng Việt 

hay tiếng Nhật. Các giáo viên vừa trải nghiệm giờ học lấy 

giao tiếp làm trung tâm với vai trò là người học, vừa nhìn 

nhận đánh giá lại giờ học từ quan điểm của giáo viên.  

Và chỉ trong một giờ học, các giáo viên đã có thể tự giới 

thiệu bản thân bằng tiếng Thái. Điều thú vị là ngay cả việc 

giới thiệu những thứ yêu thích cũng thể hiện theo tính cách 

của từng người! 

 

Xin chào các bạn sinh viên, học sinh học tiếng Nhật! 

Chẳng mấy chốc đã hai tháng trôi qua kể từ sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc. 

Góc học tiếng Nhật lần này tôi xin giới thiệu về giờ học và khóa học tập 

huấn mà tôi đã tham dự trong học kỳ mới.  
Các bạn hãy đón xem một không khí tràn ngập những cảm xúc:   
"Tôi muốn nói!", "Thật thú vị!" 

 

Tác giả số này: 

Cô Kubota Ikumi - Giáo viên tiếng Nhật  

Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam  

– Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

 
Học sinh lớp 9 - Trường THCS Khương Thượng (Hà Nội) 
 
"Khỉ thì có đuôi dài. Mặt và mông đỏ..." 

"Bò thì có mũi to. Mắt bé. Chân ngắn..." 
Có lẽ còn có thể nói được bao nhiêu đặc điểm của động vật...?! Tất cả các 

em đã phát hiện ra thật nhiều đặc điểm của động vật trong nhóm của 

mình! 

 

Tiếng Nhật 9 - Bài 1 Vườn bách thú 

 

Thông báo 

“Hãy nói!” 

・・・ 

“chan chɔɔp dɔɔk mai kha” 

Tôi thích hoa 

Cộng sự tiếng Nhật kỳ 4 đã bắt đầu! 

Cộng sự tiếng Nhật là những người đóng vai trò trợ giảng và tham gia vào hội thoại trên lớp để hỗ trợ cho học sinh và 

giáo viên tiếng Nhật tại các trường trung học ở Việt Nam, đồng thời các cộng sự cũng tham gia hỗ trợ tổ chức các hoạt 

động giới thiệu văn hóa Nhật Bản trên lớp học và ngoại khóa hỗ trợ cho giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam. Bên cạnh đó 

các cộng sự cũng sẽ học và tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa địa phương, qua đó trở thành nhịp cầu kết nối giữa Việt Nam 

và Nhật Bản. Chương trình năm nay được triểnh khai từ ngày 23/8 với 29 cộng sự làm việc tại 8 tỉnh thành là: Hà Nội, 

Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. 

“Hãy cho tôi nước.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

Khuong Thuong中学校（ハノイ） ９年生 
 

「さるはしっぽがながいです。かおとおしりがあかいです。・・・」 

「うしははながおおきいです。めがちいさいです。あしがみじかいです。・・・」 

 

動物の特徴をどれだけ言えるかな…?! みんな、自分のグループの動物

の特徴をたくさん発見しましたね！ 

 

にほんご９ だい１か どうぶつえん 

Ngo Si Lien中学校（ハノイ） ８年生 
 

８年生になると教科書で勉強する文法が急に難しくなり

ますね…。 

このクラスでは、新学期最初に覚えたテ形を使って、相

手に何かを要求するときの場面を考え、「V てください」

を使うスキットをグループごとに作りました。 

どのグループも具体的な場面を考えて、おもしろいスキ

ットを作ることができました！ 

 

にほんご８ だい１か 先生 

中等教育教師向け地域研修(ハイフォン) 
 

ハイフォンの中学校・高校で日本語を教えている先生たちの

研修です。この日はなんと、ベトナム語も日本語も使わず、誰

も知らないタイ語学習を体験していただきました。学習者とし

て発話中心の授業を体験するとともに、教師の視点で授業に

ついて振り返りました。 

先生方、たった一時間でタイ語で自己紹介ができるようになり

ましたよ。一人ひとりの好きなものも、個性があってとてもおも

しろかったですね！ 

日本語を勉強している生徒・学生のみなさん、 

夏休みが終わって、あっという間に 2 か月が経ちましたね。今回

のコーナーでは、私が新学期におじゃました授業や研修について

紹介します。 

「話したい！」「楽しい！」であふれた様子、どうぞご覧ください！ 

 

今号の執筆者： 

国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

日本語指導助手 久保田育美 

 

言ってください。 

・・・。 

chan chɔɔp dɔɔk mai kha  

わたしは 花 が 好き です。 

お知らせ 

日本語パートナーズ第４期が到着しました！ 

日本語パートナーズとは、ベトナム中等教育機関で、現地日本語教師と学習者の日本語学習のパートナーとして、授業

のアシスタントや会話の相手役といった活動をするとともに、教室内外での日本語・日本文化紹介活動等を行い、ベトナ

ム日本語教育を支援します。同時に、パートナーズ自身も現地の言語や文化についての学びを深め、ベトナムと日本の

架け橋となることを目標としています。今回着任したみなさんは 29名。8月 23日に着任し、ハノイ、ハイフォン、フエ、ダ

ナン、クイニョン、ホーチミン、ビンズオン、バリアブンタウの 8地域で活躍しています！ 

水をください。 


