
chai nhựa trong

84 88

đánh

vẹt đuôi dài

con vịt

cọ xát,chà xát, xoa

trở thành (thân
mật) với ai đó

81 85

82 86

たたく えさ

mồi  

こする

なかよくなる

あたたかいぺっとぼとる

いんこ

あひる

83 87

ấm, ấm áp



89 93

90 94

91 95

92 96

cà rốt gà bantam
(Gà Tre cút)

rửa tay
chuột đồng

(chuột bọ hamster)

bắp cải phó mát

きゃべつ ちいず

にんじん ちゃぼ

きんぎょ さつまいも（の は）

てをあらう はむすたあ

cá vàng (lá của) khoai lang



97 101

98 102

99 103

100 104

Các loại rau
 cải xanh

Sẽ có âm thanh
 như thế nào?

bánh mì mưa

vỏ (ốc, sò hến) tìm thấy

かいがら みつける

あおな どんなおとがするのかな

とうもろこし あそぼう

ぱん あめ

bắp / ngô cùng nhau chơi



105 109

106 110

107 111

108 112

しおからとんぼ

một loại ve to (Ve sầu) 

いちがっき

cát cây tú cầu(cây hoa đĩa),
con ốc sên

bong bóng xà bông học kỳ một

　くまぜみ たのしかった

đã được vui vẻ

つちのおだんご いちょう・さくら

すな あじさい・かたつむり

Cây lá quẹt(cây bạch
quả)

/   hoa anh đào

Cục bi nặn bằng
đất phù sa

một loại chuồn chuồn
 có đuôi màu trắng

しゃぼんだま



113 117

114 118

115 119

116 120

おもいで

つぼみ

  えをかく・ぶんをかく うさぎをだっこした

ふくろ かわいい

こわい（こわかった）

vẽ tranh,
viết(làm) văn bế con thỏ

nụ hoa lần đầu, bước đầu

kỷ niệm sợ (đã thấy sợ)

bao, túi dễ thương, xinh

はじめ



121 125

122 126

123 127

124 128

カード

はやおき かずをしらべる

おじいちゃん すごい

なつやすみ

nghỉ hè

những điều mình
 muốn làm việc mang bát đĩa

thẻ

thức dậy sớm kiểm số lượng

Ông ( nội, ngoại  ) Tuyệt vời, giỏi, hay

しょっきはこびしたいこと

（おじいさん）　



129 133

130 134

131 135

132 136

むしとり・ぼうし うみ・かに・はさみ

らじおたいそう かぶとむし・ぴかぴか

bắt côn trùng
/ mũ (nón)

biển
/cua/

càng(của cua), kéo

Tập thể dục theo
 nhịp điệu của rađiô

bọ cánh cứng
/lấp lánh

pháo bông

だんごむしかぞく

しょうりょうばった　

はなび 　こおろぎ

Con dế
một loại châu chấu

 to nhất ở Nhật

sâu cuốn chiếugia đình



りんご

なす・かぶ・きゅうり らいねん

141

trái (quả) táocây dâm bụt
 Đông Ấn Độ

140 144

かれは

ケナフ

　にぼし・けずりぶし　

137

138 142

しらせる（しらせよう）

どれくらいある

lá héo cho biết
(hãy cho biết)

năm sau/năm tới

Cá khô
 (Người ta luộc và làm khô)

Cá khô bào
(Luột, làm khô và xay)

Có khoảng bao nhiêu?

139 143

cà tím,củ cải tâ
y,dưa chuột(dưa

leo)



145 149

146 150

147 151

148 152

きづく（きがつく） くいず

ほおぶくろ・ためる　にっき・あな・ひも

きづいたこと

nhận biết, nhận ra
những điều mình nhận biết

câu hỏi thi vấn đáp
(Thi Đố)

những đồ xung
quanh mình mùa thu

nhật ký/lỗ/dây
phần trong má của con
khỉ hoặc con sóc, giống

như bao để giữ lại
 thức ăn

đá / đất sét
maracas

 (nhạc cụ gõ cầm tay)
 được làm bằng tay

いし・ねんど てづくりのまらかす

みのまわりのもの あき



153 157

Tốt, hay, tuyệt vời  loại bướm màu vàng,
cánh có nhiều chấm đen

trình diễn, biểu diễn chim chào mào
, bông lau

てづくりがっき あつめる（あつめた）

えんそう

キク

ヒヨドリ

キタテハ

Nhạc cụ đã được
 làm bằng tay Thu thập(đã thu thập)

すてきな

とちゅう

156 160

154 158

155 159

Nửa chừng trên
đường đi, nửa đường Hoa cúc


