Dành cho phụ huynh người nước ngoài

ベトナム語
Bản tiếng Việt

(Học tập)
“Giao tiếp bằng tiếng Nhằt”
và “Học bằng tiếng Nhằt”
Hình minh họa: Morita Kengo

Coi trọng niềm vui trong học tập của trẻ
Con đang có ước mơ gì?
Trẻ em luôn có muôn vàn những ước mơ. Khi bắt đầu học ở trường tiểu học, trẻ
sẽ nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, trẻ cũng dần hiểu được về
cơ cấu của xã hội. Khi đó, ước mơ của trẻ sẽ cụ thể và rõ ràng hơn. Chính vì là
người nước ngoài nên trẻ sẽ có những khả năng hay sự lựa chọn mà người Nhật
không có được. Khả năng hiện thực hóa ước mơ sẽ
được mở rộng hơn thông qua việc lĩnh hội kiến thức
và tiếp thu tri thức. “Niềm vui trong học tập” chính là
sự hứng khởi khi hiểu được những điều mà mình chưa
biết, hay cảm giác muốn hiểu thêm về một vấn đề nào
đó. Niềm vui trong học tập sẽ khiến cho cuộc sống trở
nên phong phú hơn.

☆Cuộc sống ở trường tiểu học của học sinh lớp 1
Về cơ bản, Tannin no Sensei (giáo viên phụ trách lớp học trong 1 năm) sẽ phụ trách tất cả các môn học.

Quốc ngữ: Trẻ được nuôi dưỡng khả

Thời gian

8:15
8:35
8:55

Đến trường
Hoạt động buổi sáng
Họp buổi sáng

năng tư duy và khả năng diễn đạt thông
qua hoạt động nghe, nói, đọc, viết bằng
tiếng Nhật. Nhà trường không dạy tiếng

Âm nhạc: Trẻ được học hát, sử dụng

Nhật cho trẻ như là một ngôn ngữ nước

nhiều loại nhạc cụ để biểu diễn. Một số

ngoài.
Giờ học thứ nhất Quốc ngữ

9:40
9:50

Nghỉ giải lao
(đi vệ sinh / chuẩn bị cho giờ học tiếp theo)
Giờ học thứ hai

Toán học: Trẻ được học về các con số,

phép tính, lượng, đo đạc, hình dạng, số
lượng. Trẻ sẽ sử dụng thước đo.

Thể chất
Nghỉ giải lao
Giờ học thứ ba

Toán học
11:40
11:50

Nghỉ giải lao

Ăn trưa
13:15

chơi bóng né, nhảy dây tại sân vận động
hoặc nhà thể chất. Trẻ sẽ mặc quần áo

hội và thiên nhiên, suy nghĩ về bản thân
thông qua các hoạt động và trải

Đạo đức: Trẻ được học những quy tắc

nghiệm. Trẻ được học các thói quen và

đạo đức cần thiết khi sống trong xã

kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

hội, qua đó trẻ sẽ suy nghĩ xem “Để
sống tốt hơn thì điều quan trọng là

Giờ học thứ tư
12:35

Thể chất: Trẻ được vận động nhiều như

Cuộc sống: Trẻ được tiếp xúc với xã

(đi vệ sinh / chuẩn bị cho giờ học tiếp theo)

Đạo đức

trường còn dạy thổi kèn harmonica.

thể dục.

10:35
10:55

Học kiến thức
trong sách giáo khoa

Thủ công: Trẻ được học vẽ tranh, tạo ra
các tác phẩm. Trẻ sẽ sử dụng kéo và hồ

gì?”, “Bản thân nên sống như thế
nào?”.

dán.

Dọn dẹp
13:35

Nghỉ trưa
14:00
Giờ học thứ năm Hoạt

14:45
15:00

động trong lớp
Họp trước khi về nhà

Tan trường

Bữa trưa: Bữa trưa được chế biến đảm bảo

Học kiến thức
ngoài sách giáo khoa

sức khỏe và thể chất cho trẻ. Trẻ học được thói
quen ăn uống đúng cách và các kiến thức liên
quan đến việc ăn uống thông qua bữa trưa,

Hoạt động trong lớp: Đây là

chuẩn bị bữa trưa và dọn dẹp.

hoạt động được tổ chức nhằm
giúp cho cuộc sống sinh hoạt ở
trường của trẻ được tốt hơn.

Dọn dẹp: Là hoạt động kết hợp với các bạn

Hoạt động được tổ chức theo

trong lớp. Hoạt động này giúp trẻ hiểu được ý

từng lớp với mục đích giúp trẻ

nghĩa hoàn thành vai trò được giao của một

thích ứng với cuộc sống sinh

thành viên trong tập thể.

hoạt ở trường.

＜Trau dồi tiếng mẹ đẻ cho trẻ!＞
Tiếng mẹ đẻ rất quan trọng đối với trẻ. Phụ huynh dạy cho trẻ tiếng mẹ đẻ cũng đồng nghĩa với việc nuôi dưỡng khả
năng tư duy và khả năng diễn đạt của trẻ. Khả năng tư duy và khả năng diễn đạt rất có ích khi trẻ học tập bằng tiếng
Nhật. Nói cách khác, nếu trẻ không có khả năng tư duy thì trẻ không chỉ gặp khó khăn khi học tập bằng tiếng Nhật mà
còn gặp khó khăn trong tư duy và phán đoán sự việc.
Vậy làm thế nào để trau dồi tiếng mẹ đẻ (khả năng ngôn ngữ) cho trẻ? Câu trả lời chính là trẻ phải sử dụng ngôn ngữ
của bố mẹ trong gia đình để trải nghiệm nhiều thứ. Phụ huynh cần đọc truyện cho trẻ nghe, nói chuyện vui vẻ với trẻ
về những việc đã xảy ra trong ngày, từ đó khả năng ngôn ngữ của trẻ sẽ phát triển. Hàng ngày, bố mẹ và con nên nói
chuyện vui với nhau về những việc đã xảy ra trong ngày.

Ｑ ＆ Ａ
Con phải làm bài tập đúng không?
Đúng vậy. Con phải làm tất cả các bài tập mà nhà trường giao. Khi con làm bài tập, phụ huynh
có thể biết được nội dung mà con chưa hiểu, từ đó giúp con ôn lại bài cũ và chuẩn bị bài mới.
Ngoài ra, làm bài tập cũng là khoảng thời gian học tập rất quan trọng khi ở nhà.

Con không hiểu bài. Vậy phải làm thế nào?
Trước hết, phụ huynh cần trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể
nhờ người tư vấn về ngôn ngữ hay người quen có khả năng phiên dịch cùng đến trường với
mình. Tuy nhiên, phụ huynh không được nhờ con phiên dịch giúp. Dịch nội dung nói chuyện
giữa người lớn với nhau là một việc rất khó đối với con. Hơn nữa, giáo viên và phụ huynh
cũng không biết được con có dịch chính xác nội dung không.
Khi trẻ gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt ở trường, phụ huynh cần trao đổi với nhà
trường để cùng tìm cách giải quyết.

Trường học ở Nhật đánh giá thành tích như thế nào?
Trường tiểu học không đánh giá thành tích chỉ bằng điểm số bài kiểm tra. Thành tích được
đánh giá thông qua thái độ hàng ngày như có tích cực đi học không, thái độ học tập trên lớp
có tốt không, có nộp đầy đủ bài tập hay không...

Trước khi học tiểu học, con có nên học trước chữ Hiragana không?
Khi vào trường tiểu học, con sẽ được học chữ Hiragana. Tuy nhiên, không phải sau khi thành
thạo chữ Hiragana con mới bắt đầu học kiến thức trong sách giáo khoa. Con sẽ học chữ
Hiragana đồng thời với luyện đọc sách giáo khoa viết bằng tiếng Nhật và viết ra vở bằng
tiếng Nhật trong các giờ học trên lớp. Bằng việc luyện đọc và viết như vậy, con sẽ dần sử
dụng được chữ Hiragana.
Nếu con dành nhiều thời gian cho luyện đọc và viết chữ Hiragana, sẽ có lúc con không hiểu
được nội dung bài giảng. Nếu bố mẹ cảm thấy lo lắng thì cũng có thể cho con luyện đọc và
viết chữ Hiragana trước khi học tiểu học.
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