
Koka City Japanese Tutorial  

Class para sa mga dayuhan                                 Mula sa 2018 (Setsembre) 

  
Klase na ito ay para sa mga bata ng dayuhan na hindi pa kumuha ng salitang Nihongo o Japanese para sa pamumuhay ng 

paaralan. Magtuturo ng Nihongo at kultura ng Hapon sa tatlong buwan bago pumasok sa mga paaralan ng Hapon. 
 

 

 Konsentrasyon sa 3 ng buwan. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Ano ang Kawasemi-Kyoshitsu o Nihongo training class para sa dayuhan? 
□Kawasemi-Kyoshitsu ay may lugar na sa tabi ng Minakuchi Hoken Center. 

Tatlong buwan ang skedyul ng klase bago pumasok sa paaralan. 

Hindi pumasok sa paaralan bago matapos ang skedyul ng Kawasemi. 

Kailangang ng hatid ng magulang sa Kawasemi. 

Puwedeng pumunta ang JHS student sa sarili sa Kawasemi. 

□Oras ng pagpasok ay 8:30am to 9:10am. May assembly umaga-umaga.  

  Oras ng klase 9:35am – 2:45pm. May apat na lesson sa isang araw. 

    □Walang pagbabayad ng lesson (Free) pero may charge lang textbook na 500yen. 

    □Ipagbigay-alam sa Koka cityhall Dpt. Gakko-Kyoiku-Ka kung may tanong atbp. (0748-69-2243) 

                        ※May impormasyon din sa internet homepage ng Cityhall. 

Aim：Kumuha ng mga Nihongo para 

sa mas magandang 

pamumuhay sa paaralan. 

○Sa pamumuhay 生活面 

・Ipaliwanag ang sariling damdamin. 

  (Gusto kong… Ayaw kong…) 

・Mga salita sa loob ng klase 

○Sa Pag-aaral 学習面 

・Ginamit ang Nihongo sa TPO. 

・Isulat ang maiksing sentences. 

・Math sa Nihongo 

 

Aim：Kumuha ng pang-unahung 

Nihongo para sa pamumuhay 

ng paaralan. 

○Sa Pamumuhay 生活面 

・Ipakilala sa sarili. 

(Pangalan, Edad atbp) 

・Pagbati atbp 

・Mga salitang direksyon 

○Sa Pag-aaral 学習面 

・Magbabasa at magsusulat ng 

 Hiragana at Kanji

Aim：Kumuha ng mga Nihongo 

para sa mag-aaral at 

pngyayari ng paaralan. 

○Sa pamumuhay 生活面 

・Pangungusap para sa pamumuhay 

at pangyayari kasama ng kaibigan. 

○Sa pag-aaral 学習面 

・Magbabasa at magsusulat ng mga 

Kanji ng Garde-1 & 2 level 

・Maiksing essay sa Nihongo. 

・Multiplication sa Nihongo 

 

Pang-unahing plano ng klase 
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Kawasemi Kyoshitsu 
 

Aplikasyon 

-Briefing 

 

-Skedyul 

 

-Plano ng 

pagtuturo 

(Indibidwal)  


