
～BENEFÍCIOS PARA AS CRIANÇAS APREENDEREM AS [PALAVRAS]～ 

 

 

Todos os dias, mais a mais vem aumentando o pronunciamento das palavras das crianças no 

meio da vida cotidiana, relacionando com as pessoas da comunidade, membros da família, 

colegas e professores de Youchien(jardim da infância) e Hoikuen (creche). 

 Cremos que, dominando as palavras que os pais falam, e também, as palavras que os professores 

de Jardim da Infância e Creche, colegas e pessoas da comunidade falam, as crianças possam 

viver mais agradáveis que agora. 

 Então, neste caso, no que devemos ter cuidado? 

  

【Entre familiares】 

１． Vamos elaborar tempo possível para que as crinças se simpatizem nas 

palavras que os pais falam. 

※  As crianças vendo o movimento da boca dos pais, aprendem as pala- 

vras imitando-as, e com isso, é dito que se consigam a conversar. 

 Não somente mostrar vídeo e televisão, vamos dialogar com a crian- 

ça, puxando a conversa vendo diretamente o rosto dela. 

※  Vamos ler livros infantis ilustrados que contém palavras que os pais usam para falar. 

Momento descontraido de ler o livro infantil com a criança no colo e  

observando o rosto dela, consegue prender profundamente coração da mãe 

e filho(a). 

 Aprendendo as palavras lendo o livro infantil ilustado junto, mãe e 

filho(a), a conversação entre os dois se torna normal. Antes de crian- 

ça ingressar na escola primária (shougakko), recomendamos ler bastante 

livros ilustrados infantis. 

 

２．Vamos ter confiança para criar filhos.  

※   Havendo 10 pais e 10 mães, todos existem diferenças no modo de criar seus 

 filhos. Criando amizade entre pais, podemos aproveitar as idéias boas, re- 

 ceber orientações e fazer a troca de informações sobre as mesmas. 

 

【Direcionar olhos na comunidade】 

※  As crianças, também, são criadas na comunidade. 

Relacionando-se com várias pessoas, conhecendo diversas palavras, cultura 

e modo de pensar, é muito importante para criança. 

  Em primeiro lugar, vamos participar junto com as crianças nos eventos que  

Jichikai e Kodomokai promovem. Deve encontrar bastante coisas que não é pos- 

sível de aprender, ou ter experièncias dentro de casa.  

  Vamos dar importância no relacionamento com a comunidade. 

    

 



 

1.  Vamos experimentar fazer uma visita nos estabelecimentos públicos.  

 

Pegar emprestado livros – Shiminkan do seu bairro (próximo a 

      Escola primária [shougakko]). 

       Utilizar ginásio de esporte – Shiminkan da comunidade. 

       Movimentar o corpo – Parque (kouen) 

 

 米   Brincar movimentando o corpo, se liga na formação do corpo sadio.  

Mais ainda, brincando com crianças que não são irmãos, se assimila 

a regra e boas maneiras para ter amizades com outros. 

       Em dia de sol, fazer possível de sair fora de casa e brincar junto 

 com os seus filhos. 

 

2      Vamos participar no evento do ciclo de criar filhos. 

       Brincar juntos pais e filhos movimentando o corpo, cantar, ler  

      livros infantis, podemos passar momentos agradáveis. 

       Conversando com as mães da mesma idade do filho(a), pode-se tro- 

      car idéias sobre aflição de criar filhos, ou, coisas que se preo- 

      cupa em lidar com eles. E, também, é o local onde se cria amizade  

      pais e filhos. Para saber onde e quando que se realiza, procurar 

      no boletim informativo da prefeitura e experimente ir uma vez, se 

      for possível. 

 

〈Pré-Escolar〉 

       Em Toyohashi, antes de ingressar no curso primário (shougakko), no 

      Pré-Escolar se realiza o estudo de escrever letra HIRAGANA e treinar 

      modo de cumprimentar todos os anos de novembro a março. Parcipando no Pré- 

Escolar, a postura da criança durante as aulas na escola primária melhora, 

conseuindo assim, estudar com mais vigor. 

       As famílias que possuem crianças que ingressarão na escola primária 

      no ano seguinte, receberão comunicado da Prefeitura que segue a reco- 

      mendação de participá-la. 

 

       Amadas pelas inúmeras pessoas, adquirir experiências agradáveis e se 

      aprenderem as palavras, cuja criança, com certeza, se torna adulto com- 

      portando coração meigo. 

       Quando as crianças se tornarem adultos, chegando ponto de serem pais e educar próprio filhos, 

      e para ter confiança de sí própria na cuja educação, Pai, Mãe e nós, vamos educá-las juntos. 
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