
chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ 

mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói 

chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩa những từ mà bạn muốn nhớ.

トピックについて自分のことを話すための準備をします。下の図・表などに自分のわかる
言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょう。

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân 

mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương.

グループやペアになって、 で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。

月 日 名前

Fukusoo

Trang phục

18

（ベトナム語）

ふくそう

服装



bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng 

tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 

hiragana katakana chữ hán chữ nào 

cũng được.

今日のトピックについて、自分のことを
日本語で書きましょう。ローマ字、ひらが
な、カタカナ、漢字のどれでもいいです。

hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết 

những từ và câu mà bạn muốn nhớ.

今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

hôm nay thì lớp học như thế nào? hãy viết bằng những từ mình hiểu.

今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

月 日 名前

Trang phục

18

tên lớp
クラスの前

sau lớp
クラスのあと

１
Nói về trang phục bạn mặc khi đi làm, khi ở nhà

仕事のときや家にいるときにどんな服を着ているか伝える

２
Giới thiệu trang phục bạn mặc vào những dịp đặc biệt, 

trang phục bạn ưa thích

特別な日に着る服や気に入っている服を紹介する

３
Hỏi những người khác xem họ mặc trang phục gì vào 

những dịp gì

他の人がどんな時にどんな服を着るか聞いて理解する

có thể làm được bằng tiếng nhật không? 

日本語でできますか？
hoàn toàn không 

làm được
全くできない

không làm được mấy
あまりできない

làm được
できる

làm được một cách

đơn giản
簡単にできる

（ベトナム語）

Fukusoo
ふくそう

服装



chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ 

mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói 

chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩa những từ mà bạn muốn nhớ.

トピックについて自分のことを話すための準備をします。下の図・表などに自分のわかる
言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょう。

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân 

mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương.

グループやペアになって、 で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。

月 日 名前

Bạn bè, đồng nghiệp

19
ともだち どうりょう

友達・同僚

Tomodachi・dooryoo

（ベトナム語）



bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng 

tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 

hiragana katakana chữ hán chữ nào 

cũng được.

今日のトピックについて、自分のことを
日本語で書きましょう。ローマ字、ひらが
な、カタカナ、漢字のどれでもいいです。

hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết 

những từ và câu mà bạn muốn nhớ.

今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

hôm nay thì lớp học như thế nào? hãy viết bằng những từ mình hiểu.

今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

月 日 名前

Bạn bè, đồng nghiệp

tên lớp
クラスの前

sau lớp
クラスのあと

１
Nói tên bạn bè, đồng nghiệp của bạn và mối quan hệ của

bạn với họ

友達や同僚の名前や、自分との関係について伝える

２

Nói những việc bạn thường xuyên làm cùng bạn bè, đồng 

nghiệp, việc bạn đã từng làm cùng họ cho đến hiện tại

友達や同僚といつも一緒に何をしているか、今まで一緒
に何をしたか伝える

３
Nghe hiểu người khác giới thiệu về bạn bè, đồng nghiệp 

của họ

他の人の友達や同僚についての紹介を聞いて理解する

có thể làm được bằng tiếng nhật không? 

日本語でできますか？
hoàn toàn không 

làm được
全くできない

không làm được mấy
あまりできない

làm được
できる

làm được một cách

đơn giản
簡単にできる

（ベトナム語）

ともだち どうりょう

友達・同僚

Tomodachi・dooryoo19



chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ 

mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói 

chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩa những từ mà bạn muốn nhớ.

トピックについて自分のことを話すための準備をします。下の図・表などに自分のわかる
言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょう。

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân 

mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương.

グループやペアになって、 で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。

月 日 名前

20

スポーツ

Supootsu

Thể thao

（ベトナム語）



bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng 

tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 

hiragana katakana chữ hán chữ nào 

cũng được.

今日のトピックについて、自分のことを
日本語で書きましょう。ローマ字、ひらが
な、カタカナ、漢字のどれでもいいです。

hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết 

những từ và câu mà bạn muốn nhớ.

今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

hôm nay thì lớp học như thế nào? hãy viết bằng những từ mình hiểu.

今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

月 日 名前

Thể thao

tên lớp
クラスの前

sau lớp
クラスのあと

１

Nói về môn thể thao ưa thích, môn thể thao gây hứng 

thú cho bạn

好きなスポーツや興味があるスポーツについて伝える

２
Nói về thói quen xem thể thao, chơi thể thao của bạn

スポーツを見たり、したりする習慣について伝える

３

Nghe hiểu người khác nói về môn thể thao ưa thích của họ

他の人の好きなスポーツや興味があるスポーツの話を聞

いて理解する

có thể làm được bằng tiếng nhật không? 

日本語でできますか？
hoàn toàn không 

làm được
全くできない

không làm được mấy
あまりできない

làm được
できる

làm được một cách

đơn giản
簡単にできる

（ベトナム語）

スポーツ

Supootsu20



chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ 

mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói 

chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩa những từ mà bạn muốn nhớ.

トピックについて自分のことを話すための準備をします。下の図・表などに自分のわかる
言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょう。

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân 

mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương.

グループやペアになって、 で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。

月 日 名前

21
プレゼント

?

?

?

Purezento
Quà tặng

（ベトナム語）



bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng 

tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 

hiragana katakana chữ hán chữ nào 

cũng được.

今日のトピックについて、自分のことを
日本語で書きましょう。ローマ字、ひらが
な、カタカナ、漢字のどれでもいいです。

hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết 

những từ và câu mà bạn muốn nhớ.

今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

hôm nay thì lớp học như thế nào? hãy viết bằng những từ mình hiểu.

今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

月 日 名前

Quà tặng

21

tên lớp
クラスの前

sau lớp
クラスのあと

１
Nói về món quà bạn đã từng nhận

どんなプレゼントをもらったか伝える

２
Nói về thời điểm, người đã tặng quà cho bạn

いつ、だれにプレゼントをもらったか伝える

３
Nghe hiểu người khác nói chuyện về quà tặng của họ

他の人のプレゼントの話を聞いて理解する

có thể làm được bằng tiếng nhật không? 

日本語でできますか？
hoàn toàn không 

làm được
全くできない

không làm được mấy
あまりできない

làm được
できる

làm được một cách

đơn giản
簡単にできる

（ベトナム語）

プレゼント

Purezento



chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ 

mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói 

chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩa những từ mà bạn muốn nhớ.

トピックについて自分のことを話すための準備をします。下の図・表などに自分のわかる
言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょう。

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân 

mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương.

グループやペアになって、 で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。

月 日 名前

22
こ ゆめ

子どものころの夢

?

?

Kodomo no koro no yume

Ước mơ hồi nhỏ

（ベトナム語）



bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng 

tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 

hiragana katakana chữ hán chữ nào 

cũng được.

今日のトピックについて、自分のことを
日本語で書きましょう。ローマ字、ひらが
な、カタカナ、漢字のどれでもいいです。

hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết 

những từ và câu mà bạn muốn nhớ.

今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

hôm nay thì lớp học như thế nào? hãy viết bằng những từ mình hiểu.

今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

月 日 名前

Ước mơ hồi nhỏ

22

tên lớp
クラスの前

sau lớp
クラスのあと

１
Nói về ước mơ lúc nhỏ của bạn

子供のころの夢について伝える

２
Nói về điều bạn đã học khi còn là học sinh và công việc

hiện tại

学生のころ勉強していたことと今の仕事について伝える

３

Nghe hiểu người khác nói về công việc mơ ước và học 

tập của họ
他の人のなりたかった仕事やしていた勉強の話を聞いて
理解する

có thể làm được bằng tiếng nhật không? 

日本語でできますか？
hoàn toàn không 

làm được
全くできない

không làm được mấy
あまりできない

làm được
できる

làm được một cách

đơn giản
簡単にできる

（ベトナム語）

こ ゆめ

子どものころの夢

Kodomo no koro no yume



chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ 

mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói 

chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩa những từ mà bạn muốn nhớ.

トピックについて自分のことを話すための準備をします。下の図・表などに自分のわかる
言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょう。

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân 

mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương.

グループやペアになって、で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。

月 日 名前

23
わたし いえ

私の家のルール

?

Watashi no ie no ru-ru

Quy tắc trong gia đình của tôi

（ベトナム語）



bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng 

tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 

hiragana katakana chữ hán chữ nào 

cũng được.

今日のトピックについて、自分のことを
日本語で書きましょう。ローマ字、ひらが
な、カタカナ、漢字のどれでもいいです。

hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết 

những từ và câu mà bạn muốn nhớ.

今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

hôm nay thì lớp học như thế nào? hãy viết bằng những từ mình hiểu.

今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

月 日 名前

Quy tắc trong gia đình của tôi

23

tên lớp
クラスの前

sau lớp
クラスのあと

１
Nói cho người khác biết bạn đang sống cùng ai

誰と一緒に住んでいるか伝える

２
Giải thích ý nghĩa tên của bạn

家の家事の分担について伝える

３

Nghe hiểu cấu thành và ý nghĩa trong tên của người 

khác

他の人の家族のルールを聞いて理解する

có thể làm được bằng tiếng nhật không? 

日本語でできますか？
hoàn toàn không 

làm được
全くできない

không làm được mấy
あまりできない

làm được
できる

làm được một cách

đơn giản
簡単にできる

（ベトナム語）

わたし いえ

私の家のルール

Watashi no ie no ru-ru



chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ 

mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói 

chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩa những từ mà bạn muốn nhớ.

トピックについて自分のことを話すための準備をします。下の図・表などに自分のわかる
言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょう。

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân 

mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương.

グループやペアになって、で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。

月 日 名前

24
な まえ

名前

〇〇 〇〇〇

山 田
やま だ
yama da

Namae

Họ tên

（ベトナム語）



bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng 

tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 

hiragana katakana chữ hán chữ nào 

cũng được.

今日のトピックについて、自分のことを
日本語で書きましょう。ローマ字、ひらが
な、カタカナ、漢字のどれでもいいです。

hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết 

những từ và câu mà bạn muốn nhớ.

今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

hôm nay thì lớp học như thế nào? hãy viết bằng những từ mình hiểu.

今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

月 日 名前

Họ tên

24

tên lớp
クラスの前

sau lớp
クラスのあと

１
Giải thích cách cấu thành tên của bạn

名前の構成を説明する

２
Giải thích ý nghĩa tên của bạn

名前の意味を伝える

３

Nghe hiểu cấu thành và ý nghĩa trong tên của người 

khác

他の人の名前の構成や意味について聞いて理解する

có thể làm được bằng tiếng nhật không? 

日本語でできますか？
hoàn toàn không 

làm được
全くできない

không làm được mấy
あまりできない

làm được
できる

làm được một cách

đơn giản
簡単にできる

（ベトナム語）

な まえ

名前

Namae



chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ 

mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói 

chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩa những từ mà bạn muốn nhớ.

トピックについて自分のことを話すための準備をします。下の図・表などに自分のわかる
言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょう。

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân 

mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương.

グループやペアになって、で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。

月 日 名前

25
けんこう

健康

Kenkoo

Sức khỏe

（ベトナム語）



bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng 

tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 

hiragana katakana chữ hán chữ nào 

cũng được.

今日のトピックについて、自分のことを
日本語で書きましょう。ローマ字、ひらが
な、カタカナ、漢字のどれでもいいです。

hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết 

những từ và câu mà bạn muốn nhớ.

今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

hôm nay thì lớp học như thế nào? hãy viết bằng những từ mình hiểu.

今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

月 日 名前

Sức khỏe

25

tên lớp
クラスの前

sau lớp
クラスのあと

１
Nói về những vấn đề sức khỏe của bạn và thành viên

trong gia đình

自分や家族の体の調子が悪いところについて伝える

２
Nói về những điều bạn đang chú ý làm để giữ gìn sức

khỏe
健康のために気を付けていることについて伝える

３

Nghe hiểu người khác nói về tình trạng sức khỏe của họ 

và những gì họ làm để có sức khỏe tốt
他の人の体の調子や健康のために気を付けていることを
聞いて理解する

có thể làm được bằng tiếng nhật không? 

日本語でできますか？
hoàn toàn không 

làm được
全くできない

không làm được mấy
あまりできない

làm được
できる

làm được một cách

đơn giản
簡単にできる

（ベトナム語）

けんこう

健康

Kenkoo



chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ 

mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói 

chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩa những từ mà bạn muốn nhớ.

トピックについて自分のことを話すための準備をします。下の図・表などに自分のわかる
言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょう。

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân 

mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương.

グループやペアになって、で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。

月 日 名前

26
ねんご

〇年後

〇nengo

Sau ○ năm

（ベトナム語）



bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng 

tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 

hiragana katakana chữ hán chữ nào 

cũng được.

今日のトピックについて、自分のことを
日本語で書きましょう。ローマ字、ひらが
な、カタカナ、漢字のどれでもいいです。

hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết 

những từ và câu mà bạn muốn nhớ.

今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

hôm nay thì lớp học như thế nào? hãy viết bằng những từ mình hiểu.

今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

月 日 名前

Sau ○ năm

26

tên lớp
クラスの前

sau lớp
クラスのあと

１
Nói về điều bạn muốn làm sau này

これからしたいことを伝える

２

Nói về điều kể từ bây giờ bạn sẽ làm để hiện thực hóa 

điều bạn muốn làm sau này

したいことを実現するためにこれから何をするか伝える

３
Nghe hiểu người khác nói về điều họ muốn làm sau này

他の人がこれから何をしたいか聞いて理解する

có thể làm được bằng tiếng nhật không? 

日本語でできますか？
hoàn toàn không 

làm được
全くできない

không làm được mấy
あまりできない

làm được
できる

làm được một cách

đơn giản
簡単にできる

（ベトナム語）

ねんご

〇年後

〇nengo



chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ 

mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói 

chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩa những từ mà bạn muốn nhớ.

トピックについて自分のことを話すための準備をします。下の図・表などに自分のわかる
言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょう。

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân 

mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương.

グループやペアになって、で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。

月 日 名前

27
防 災（部屋の安全）

Boosai (heya no anzen)
ぼう さい へ や あんぜん

Phòng chống thiên tai

(an toàn trong nhà)

（ベトナム語）



bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng 

tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 

hiragana katakana chữ hán chữ nào 

cũng được.

今日のトピックについて、自分のことを
日本語で書きましょう。ローマ字、ひらが
な、カタカナ、漢字のどれでもいいです。

hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết 

những từ và câu mà bạn muốn nhớ.

今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

hôm nay thì lớp học như thế nào? hãy viết bằng những từ mình hiểu.

今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

月 日 名前Phòng chống thiên tai 

(an toàn trong nhà)

27

tên lớp
クラスの前

sau lớp
クラスのあと

１
Vẽ sơ đồ và giới thiệu cấu tạo căn nhà của bạn

自宅の間取り（レイアウト）を描いて説明する

２

Nói về nơi an toàn và nguy hiểm trong căn nhà của bạn 

trong trường hợp xảy ra thiên tai
災害の時、部屋の中で危険なところや安全なところつい
て伝える

３
Nghe hiểu người khác nói về việc phòng chống thiên tai 

trong nhà của họ

他の人の家の中の防災の話を聞いて理解する

có thể làm được bằng tiếng nhật không? 

日本語でできますか？
hoàn toàn không 

làm được
全くできない

không làm được mấy
あまりできない

làm được
できる

làm được một cách

đơn giản
簡単にできる

（ベトナム語）

防 災（部屋の安全）

Boosai (heya no anzen)
ぼう さい へ や あんぜん



chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ 

mà bạn hiểu hoặc muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói 

chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩa những từ mà bạn muốn nhớ.

トピックについて自分のことを話すための準備をします。下の図・表などに自分のわかる
言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょう。

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân 

mình. Hãy viết về những gì bạn hiểu về đối phương.

グループやペアになって、で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。

月 日 名前

28

防 災（備蓄品）

Boosai ( bichikuhin )
ぼう さい びちくひん

Phòng chống thiên tai

(đồ dự trữ)

（ベトナム語）



bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng 

tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ 

hiragana katakana chữ hán chữ nào 

cũng được.

今日のトピックについて、自分のことを
日本語で書きましょう。ローマ字、ひらが
な、カタカナ、漢字のどれでもいいです。

hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết 

những từ và câu mà bạn muốn nhớ.

今日のワークシートを見てください。
覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。

hôm nay thì lớp học như thế nào? hãy viết bằng những từ mình hiểu.

今日のクラスはどうでしたか？ 自分のわかることばで書きましょう。

月 日 名前

28

tên lớp
クラスの前

sau lớp
クラスのあと

１
Nói về những gì bạn đã chuẩn bị để đối mặt với thiên tai

災害に備えてどんな準備をしているか伝える

２
Nói về điều bạn sẽ làm khi xảy ra động đất

災害に備えてどんな準備をしているか伝える

３
Nghe hiểu người khác nói về việc họ chuẩn bị cho thiên 

tai và lánh nạn

災害に備えてどんな準備をしているか伝える

có thể làm được bằng tiếng nhật không? 

日本語でできますか？
hoàn toàn không 

làm được
全くできない

không làm được mấy
あまりできない

làm được
できる

làm được một cách

đơn giản
簡単にできる

（ベトナム語）

防 災（備蓄品）

Boosai ( bichikuhin )
ぼう さい びちくひん

Phòng chống thiên tai

(đồ dự trữ)


