
161 165

162 166

163 167

164 168

　はたけ・こうえん しるし

コスモス

ぶどう・なし

くだものかき・なっている

ドングリ

Vườn, rẫy, nương/công viên Dấu hiệu

chi Mộc tê (loài Mộc tê) Cúc vạn thọ tây
 (hoa bươm bướm)

Hồng vàng, ra quả Hoa quả/trái cây

Quả sồi trái nho(quả nho)
/trái lê(quả lê)

キンモクセイ



169 173

170 174

171 175

172 176

アメリカセンダングサ
オナモミ　

　ヌスビトハギ
マツボックリ　

すじ・あな（きのは）

き・きのみ・きのは

木のはのシャワー

Cây cối,quả (trái cây),lá cây

おめん

むし（きのはをたべる）

Côn trùng (ăn lá cây)

Mặt nạ một loài hoa thuộc họ Cúc

ké

gân/sọc/lỗ(lá cây)
Một loại cây Hagi 

Nón thông

Việc tung lá cây, việc ném
lá cây vào người lẫn nhau Hạt dễ dính vào cái gì đó

ひっつくたね



ều dố ả sồi

Ộ

かみコップ どんぐりごま
テープでとめる つまようじ

Cái ly giấy Con cù(con quay)
bằng quả đầu

gắn bằng băng keo Tăm xỉa răng
177 181

けんだま コースター
　ラツプのしん・たこいと どんぐりのジェットコースター

trò chơi tung hứng bóng Loại xe trò chơi leo dốc,  lao dốc

Loại xe trò chơi lên xuống
dốc có hình thù quả sồic có hình thù qu  

lõi cuộn wrap plastic
/dây diều/dây di

178 182

こすりだし きのみでつくったかざり
うすいかみ・あつがみ

Đồ chưng làm bằng
 quả hay hạt

Cách vẽ tranh bằng
 sự cọ xát

Giấy mỏng / giấy dày
179 183

おしピン  おまつり
ねんど

フェスティバルđinh găm tường
Lễ hội Festivalđất sét

LỄ HỘI FESTIVAL
180 184



185 189

186 190

187 191

188 192

Hoa uất kim cương

Hoa lan dạ hương

Bắt,nắm lấy
(trò chơi bắt)

trò chơi ném phi tiêu

trò chơi

　チューリップ

ヒヤシンス

つかむ（つかみゲーム）

quần áo lễ phục
/ búp bê

ghim hoa
(gài cổ áo)

rễ củ

さそう(さそってくれた)

まとあて（おなもみ） ブローチ

ドレス・にんぎょう

rủ rê, mời mọc
(được rủ, mời)

ゲーム きゅうこん



193 197

194 198

195 199

196 200

Giúp đỡ
(nhờ giúp đỡ)

Chỗ hứng ánh
 mặt trời

Chỗ khuất ánh
 sáng mặt trời

mùa đông
/tuyết

nước Đá cục / lạnh

（はさみで）きる ふゆ・ゆき

てつだう（てつだってもらう） こおり・つめたい

Thuật trồng cây
trong nước

cắt (bằng kéo)

アイリス・クロッカス ひのあたるばしょ

ひのあたらないばしょ水さいばい

Cây Irit
,Hoa nghệ tây



sâu cuốn chiếu
 cuộn tròn lại

con bọ rùa

thở hơi ra

 (sự việc) đã làm được

(sự việc) đã cố gắng

bệnh tật

テントウムシ

lật (đá) lên

204 208

202 206

203 207

（だんごむしが）かたまる

びょうき

がんばった（こと）
かたまっていた

やってくる（やってきた）

（いしを）めくる できるようになった（こと）

いきをだす（はく）

201 205

đến (đã đến)



(hộp) châu báu,
đồ qúy báu

たからもの

 dư lại/chừa phần lại

tích lũy (thẻ)

đu thân qua tới đích được
bằng loại thang đu tay.

chúc mừng / cảm ơn

わたる・わたれる

せんたくもの・たたむ (カードが)たまる

đồ giặt / xếp

công việc 

212 216

210 214

211 215

しごと

たから（ばこ） おめでとう・ありがとう

うんていで、さいごまで

しんぱい(した)

209 213

のこす・のこそう

(Đã) lo lắng



217 221

218 222

219 223

220 224

việc bỏ rác đánh răng/
sự đánh răng

quân bài kế hoạch

cửa ra vào dẫn con chó đi dạo

げんかん

ごみだし はをみがく・はみがき

いぬのさんぽ

おもしろい うがい

カルタ けいかく

thú vị, hay súc miệng(họng)



225 229

226 230

227 231

228 232

する・できる あやとり

Giấy xếp

めいじん

làm,
 có thể làm được

cách quấn dây
(cho con cù)

Con cù(con quay)
,trò chơi con cù

(con quay)

Cà kheo
( trò chơi đi ngựa tre)

Trò chơi dây sợi chỉ trên
ngón tay.

なりたい

おりがみ たけうま

（こまの）ひものかけ方

めいじんになる こま・こままわし

chuyên gia, danh thợ

Trở thành chuyên gia 

muốn trở thành danh thợ



dụng cụ,đồ dùng

Điện thoại dây chỉ
(trò chơi điện thoại ống lon)

Quay tròn,xoay tròn

dao rọc giấy 

まわす

糸でんわ

237

カッターナイフ

Nguyên liệu

Làm / muốn làm

Nước ngoài
,ngoại quốc

せかい

がいこく

233

どうぐ

Thế giới

236 240

234 238

235 239

つくる・つくってみたい

ざいりょう
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