
あきばこ・あきかん ゴール

hộp không
Đích, mục tiêu

lon không

401 405

　かまぼこいた もえないもの
はっぱうスチロールのさら もえるもの

lát gỗ đệm dưới miếng chả cá
リサイクルできるもの
 vật không th･ đ･t cháy

đĩa  bằng tấm bọt
polixetiren

vật  có thể đốt cháy

                       vật có thể tái sinh

402 406

ゲームのルール くり・みかん
とくてん

luật chơi của trò chơi hạt dẻ

Bảng điểm  quả quít

403 407

　　しゅうり 赤とんぼ　・　アキアカネ
あとかたづけ 

 việc sửa chữa chuồn chuồn có đuôi đỏ

dọn dẹp Loại chuồn chuồn có tên goị
Akiakane.

404 408



じどうかいさつき

một loài con dế

 コスモス・ヒガンバナ

　エンマコオロギ
ウマオイ

413

てんじブロック

tàu điện, xe điện

máy kiểm soát vé ở cổng ga
 loài con dế(dế chó)

 loài côn trùng
(con sành sành)

410 414

412 416

411 415

のりもの

vật dùng làm phương tiện
giao thông

(xe ôtô, máy bay, xe điện)

gạch lát lồi lõm
(chữ nổi dành cho người mù)

エレベーター　・　車いす

でん車　・　きっぷまつ虫・すず虫

409

cúc vạn thọ tây thang máy

một loài hoa loa kèn đỏ

con dế gáy như chuông kêu
(con dế đeo chuông)

xe lăn

vé tàu (xe) điện



417 421

418 422

419 423

420 424

いくら？

ghế ưu tiên / dành riêng

ゆうせんざせき

はっしゃします

bao nhiêu tiền?

(xe) chuyển bánh

バスてい

てんじ（点字）

もみじ

lá đỏ

Trạm xe buýt

chữ Bray,
chữ nổi dành cho người mù

バス　
いりぐち　でぐち

lối qua đường

おうだんほどう

xe buýt

cửa vào   /  cửa ra



bánh ngọt bằng khoai lang

lát khoai lang / Bơ

bơ

việc đào khoai     thu hoạch

thu hoạch

はながにている

さつまいもチップ

Người làm nông(thẻ dùng làm dấu)
 làm bằng lá rụng

425 429

một loại hoa cúc thân thích

さつまいも　つる

のうかのおじさんおちば（の　しおり）

せいたかあわだちそう

バター

しんせき

Hoa khoai lang giống Hoa Bìm Bìm

さつまいもとあさがおの

428 432

426 430

427

収穫

いもほり　とりいれ スイートポテト

431

Củ khoai lang / dây rau lang



433 437

434 438

435 439

436 440

できあがり

dây chuyền bằng quả sồi

おみせに、ポスターを
はらせてもらう

さつまいもをつぶす
さとうをいれる

biểu diễn văn nghệLò nướng oven

sự làm xong

giã khoai lang

cho đường vào

cho vào ly đựng làm bằng nhôm

アルミはくのカップ
に いれる

えんそうかい

xin phép chủ tiệm cho dán bích
chương ở tiệm

ポスター

ドングリのペンダント

　　オーブン

　さつまいもをふかす

luộc khoai lang bích chương



441 445

442 446

443 447

444 448

Đố, thách thức

mùa đông

gió Bắc

hơi thở

trắng phau

lạnh, rét

bình tĩnh

（クイズに）ちょうせん

はくいき　・　まっしろ

さむい　　へいき

はっぴょう しゅわ（手話）

ふゆ　・　きたかぜてんじコーナー（展示）

うけつけ

quầy tiếp nhận, quầy đón
tiếp

ngôn ngữ hội thoại bằng ngó
n taytrình bày, công bố

góc triển lãm



loại bàn thập chân , có gắn một bó
ng đèn ở dưới mặt bàn để sưởi ấm

trong mùa đông

452 456

わたりどり

Chim di trú
cây óc chó,  quả óc chó

hoa bắp cải để ngắm

454

ビンゴカード

451 455

　ようふくやさん

でんきやさん　

tấm vé Bingo
tiệm áo, nhà may

cửa hàng đồ điện

マフラー・てぶくろ

オニグルミ　・　ハボタン

ストーブ　こたつ
　　　　　タンポポのロゼッタ

カマキリのたまご
　ふゆ　サクラのめ（芽）

キタテハ

449

450

  khăn quàng cổ, khăn choàng cổ

găng tay, bao tay

 cái lò sưởi  

thám cây bồ công anh 

mùa đông ,
 mầm lá của cây anh đào

trứng của con bọ ngựa



457 461

458 462

459 463

460 464

chợ trời, chợ bán đồ gây qũy
hoạt động phúc thiện

tranh dán giấy

thiệp chúc mừng năm mới
gởi tới

bản khắc xit

dán vào / ấn ịn

ngôi nhà bằng tuyết

trò chơi hợp chiến chọi tuyết

バザー

tôm đồng mùa đông

con ếch, côn trùng loài bọ cánh
cứng ( bọ Hung, bọ Dừa)

かみはんが
だいしに　はる、する

まちのぎょうじに

Máy vi tính

かまくら　・　ゆきがっせん

tham gia hoạt động lễ hội
của khu vực (nơi mình ở)

コンピューター

ねんがじょう　とどく

ちぎりえ

　ふゆの　ザリガニ
かえる　カブトムシのよう虫

さんかする



465 469

466 470

467 471

468 472

lúc còn nhỏbình sữa (cho đứa bé)

giã nếp nhường ghế trong tàu điện

cột băng sương khối đồ chơi

しもばしら

ほにゅうびん

つみ木

ちいさいとき

どんどやき

もちつき でん車の中で

せきをゆずる

カードをこうかんしよう

lễ hội đốt lửa
(sau những ngày Tết) cùng trao đổi thẻ với nhau



477

475 479

476 480

ca múa tập thể

xe đẩy trẻ con

ghế an toàn cho trẻ

cái lúc lắc, trống lắc

とびだす　え本

おゆうぎ

sách (truyện) hình gấp

チャイルドシート

474

ghế an toàn cho trẻ

giấc mơ, ước mơ

sau khi lớn lên

ấu trùng của con bọ cánh
cứng trong mùa đông

ゆめ

チャイルドシート

478

冬のカブトムシのようちゅう

大きくなったら

473

ベビーカー

ガラガラ
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