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Quý vị đang lo lắng làm gì? Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ! 

 

 

 

① Về ngôn ngữ 

Trẻ em khi ra khỏi nhà thì chỉ sử dụng tiếng Nhật. Để trẻ em không quên tiếng mẹ đẻ của 

mình, trong gia đình, các bậc cha mẹ hãy sử dụng ngôn ngữ của bố, hãy sử dụng ngôn 

ngữ của mẹ để nói chuyện. Trẻ em cũng đang học tiếng mẹ đẻ. 

 

Các bậc cha mẹ có thể nói những chuyện quan trọng với con cái bằng ngôn ngữ của mình. 

Khi về nước, trẻ em có thể trò chuyện với người thân và bạn bè.  

Trẻ em có thể hiểu được văn hóa mà bố mẹ giáo dục mình.  

 

Biết được 2 ngôn ngữ, hiểu được 2 văn hóa tức là luôn có 2 chiếc cặp sách.  

 

Khi nhớ một từ mới thì việc hiểu được khái niệm của từ đó là điều rất quan trọng.  

 

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu hiểu được ý nghĩa của từ bằng tiếng 

mẹ đẻ thì việc hiểu tiếng Nhật cũng trở nên 

dễ dàng hơn. 

  Tiếng mẹ đẻ   Tiếng Nhật 

  Nóng⇔Lạnh     あつい⇔さむい 

 

Khái niệm của ngôn ngữ 

Khi nhớ một từ mới thì việc hiểu được ý nghĩa của từ đó 

là điều rất quan trọng.  

     Tiếng mẹ đe   Tiếng Nhật 

        Hoa            はな 

 

 

Thực vật hút nước từ dễ  

Màu sắc đẹp       Hương thơm 

Côn trùng thụ phấn  Tạo quả, hạt 



② Về cuộc sống đúng quy tắc  

Giáo viên nhà trường nói: “Hãy thực hiện đúng quy tắc trong cuộc sống”. 

Đối với trẻ em, đây là thời đại chăm sóc cơ thể khỏe mạnh và nuôi dưỡng trái tim.  

 

Đặc biệt, với những trẻ em căng thẳng khi ở bên ngoài, khi trở về nhà nếu có thể ăn uống 

vui vẻ với gia đình, ngủ ngon giấc, cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi thì ngày hôm sau, trẻ 

có thể có thể khỏe mạnh để đến trường.  

 

Trong cuộc sống hàng ngày, nếu cha mẹ lắng nghe trẻ, trẻ sẽ tin tưởng ở cha mẹ và trẻ có 

thể cố gắng để làm những điều mới mẻ.  

 

 

③ Về việc học và làm bài tập ở nhà 

Có 2 loại tiếng Nhật 

 

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày 

 

Là tiếng Nhật sử dụng khi diễn đạt tâm tư,  

tình cảm của bản thân, khi nghe chuyện của bạn bè,  

thầy cô. 

 

Tiếng Nhật sử dụng trong học tập tại trường học 

 

Là tiếng Nhật sử dụng khi học các môn như quốc ngữ, toán, xã hội, tự nhiên... 

Là tiếng Nhật học được khi viết, khi suy nghĩ, khi đọc sách giáo khoa tại trường tiểu học, 

phổ thông cơ sở. 

Vì lẽ đó, hàng ngày, trẻ cần phải học từng chút một bằng cách làm bài tập như đọc sách 

giáo khoa, tập viết chữ kanji... 

 

Từ khi bắt đầu học tiếng Nhật cho đến khi có thể hiểu rõ điều giáo viên nói mất từ 1.5 năm 

đến 2 năm. Trẻ em cũng rất cố gắng. Các bậc cha mẹ hãy cổ vũ, khuyến khích con em 

mình. Hơn nữa, trong cuộc sống hàng ngày, các bậc cha mẹ hãy sử dụng ngôn ngữ của 

mình để dạy trẻ em những điều quan trọng như môi trường trái đất, tầm quan trọng của 

hòa bình, thời sự thế giới... 

 

 

④ Hàng ngày đều có thông báo từ nhà trường 

Thông báo của nhà trường có ghi kế hoạch, dự định của nhà trường và những việc cần 

chuẩn bị.  

Khi không hiểu mà có bạn bè ở gần nhà có thể đọc giúp thì thật là tốt phải không nào! 

Ngôn ngữ trong cuộc sống  Ngôn ngữ trong học tập 

     

 

 

11～13 tuổi Ngôn ngữ 

trong học tập 

(Cần từ 5 – 7 

năm ) 

Ngôn ngữ 

trong cuộc 

sống 

9～11 tuổi 

 

6 tuổi 



⑤ Mỗi buổi tối, hãy để trẻ tự chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau ở trường   

Có rất nhiều đồ trẻ em cần phải mang đến trường.  

Hãy đi ngủ sau khi chuẩn bị đồ cần mang đi, sách vở của ngày hôm sau và cho vào cặp 

sách. 

Khi không có cơm suất do nhà trường chuẩn bị thì cần phải mang  

cơm hộp theo.  

Nếu biết việc đó từ tối hôm trước thì rất tốt phải không nào!  

 

 

⑥ Bạn có dự định về nước không?  

Nếu có thể đọc và viết tiếng mẹ đẻ thì sau khi về nước trẻ có thể học được ngay lập tức.  

 

 


