Website Para sa Mga Dayuhang Residente
na Mag-aaral ng Wikang Hapon

Iugnay at Palawakin ang Iyong
Pamumuhay sa Wikang Hapon

Bun-chan

Ito ay website para sa mga dayuhang nakatira sa Japan,
kung saan matutunan nila ang Wikang Hapon para sa araw-araw na pamumuhay.

Website
Magagamit sa

PC

SP

tsunagarujp.bunka.go.jp/?lang_id=PH

Paggamit ng Website
Punto

1

Pagpili ng Wika

Mga Keyword
Makikita ang mga keyword na matutunan sa
pahinang ito.

Bidyo

Pagtutok sa sitwasyon ng
pang-araw-araw na pamumuhay

Punto

4

Nakalagay dito ang bidyo na may kinalaman
sa tema.

Natatangi ang website na ito sa
pag-aaral ng Wikang Hapon na
ginagamit sa pang araw-araw na
pamumuhay na nararanasan ng mga
dayuhang nakatira sa Japan.

Pag-aaral gamit ang bidyo

Ang website na ito ay nagbibigay ng
maraming kagamitan na madaling
indintihin gamit ang biswal at
pakikinig na paraan sa pag-aaral,
katulad ng mga bidyo na nagsasadula
ng mga tagpo sa araw-araw na
pamumuhay at nagpapaliwanag ng
mga istruktura ng pangungusap.

Nakalagay ang tema at layunin ng bawat
tagpo.

Wikang Hapon, Ingles, Tsino (Payak),
Espanyol, Portuges, Biyetnames, Indones,
Filipino, Nepal, Khmer
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Tema/Layunin

Sinusuportahan ang
iba’t-ibang wika

Sinusuportahan namin ang 10 wika at
Wikang Hapon na nakasulat sa romaji.

Punto

Punto

Subtitle
Ang mga pananalita ay inilalahad kasabay ng bidyo.
Maaaring pumili ng subtitle sa Wikang Hapon,
alpabeto, at ibang wika.

Kasali din dito ang
pundamental na kaalaman
sa Wikang Hapon

Naglalaman ang website na ito ng maraming
impormasyong mabuting alamin bago
pag-aralan ang Wikang Hapon, kabilang na
ang katangian ng Wikang Hapon at mga
banghay ng pandiwa.

Iskrip
Kapaki-pakinabang na mga salita

Makikita sa listahan ang mga pananalita sa bidyo.

Makikita mo ang listahan ng mga
kapaki-pakinabang salita na may
kinalaman sa mga salitang
ginamit sa bawat tagpo.

Tandaan ang mga pahayag na ito
Matututunan dito ang mga importanteng pahayag na
ginamit sa bidyo.

Tandaan ang mga salitang ito

Kapaki-pakinabang na mga impormasyon

Matututunan dito ang mga importanteng salita na
ginamit sa bidyo at ang mga kahulugan nito.

Matuto mula sa mga tagpo

Makakakuha ka ng mahusay na impormasyon
na may kinalaman sa sitwasyong inilarawan
sa bidyo.

ng katulad nito!

▼Pamimili ng mga Pang-Araw-araw
na Bagay

Sumimasen. Gyuunyuu wa doko desu ka.

Mawalang-galang lang po. Nasaan po ba ang gatas?
Gyuunyuu desu ne. Kochira desu.

Gatas ba? Halika, dito tayo.
Arigatoo gozaimasu.

Maraming salamat po.

Iie, doo itashimashite.

Walang anuman.

Nenza desu.

▼Pagpunta sa Ospital

Na-sprain lang ito.
Jaa, ofuro ni haittemo ii desu ka.

Kung gayon, puwede po ba akong maligo?
Aa, ofuro wa, ni-san-nichi, hairanaide kudasai.

Huwag ka munang maligo ng dalawa hanggang tatlong araw.
Wakarimashita.

Naintindihan ko po.

Magagamit ang site na ito
kagaya ng mga sumusunod
Maaari itong gamiting instrumento ng mga nais matuto ng Wikang Hapon sa sarili nila.
Puwede rin itong gamitin sa mga klase para sa Wikang Hapon.

Komento ng mga gumagamit nito
Internasyonal na Asosasyon ng Palitan ng Nakanoto
(Ishikawa Prefecture)

PHAN THI HUYNH LIEN Vietnam
Nagustuhan ko ang tema na “Pagpunta sa Ospital.” Mayroong mga taong
tinitiis ang kanilang karamdaman dahil hindi sila marunong magsalita ng
Wikang Hapon, kung kaya’t sa palagay ko ay mainam ang site na ito na
siyang magtuturo ng mga nilalamang naka-ugnay sa pang-araw-araw na
pamumuhay. Maganda rin na mayroon itong subtitle upang makita ang mga
salitang hindi mo nakuha.

Dibisyon ng Pagpapaunlad ng Lungsod, Opisina ng
Lungsod ng Imari (Saga Prefecture)

Zhang Jie

Tsina

Sa website na ito, madaling matutunan ang pag-uusap para masanay sa
pamumuhay sa Japan. Alamin ang “totoong Wikang Hapon” ayon sa iyong
antas, at tamasahin ang buhay sa Japan na naghihintay sa iyo.

Senior Coordinator ng Edukasyon sa Wikang Hapon,
Internasyonal na Asosasyon ng Hyogo

ENDO Chisa
Ganitong kagamitan sa pagtuturo ang aking pinakahihintay. Sa mga taong
walang mga klase para sa Wikang Hapon na malapit sa kinaroroonan nila,
kahali-halina ang site na ito na kung saan ay maaari silang matuto sa sarili
nila. Ang mga bidyo, subtitle sa ibang wika, at mga paliwanag ng
istraktura ng pangungusap ay maaaring gamitin para sa mga aktibidad
sa klase, kaya nais kong gamitin ang mga ito.
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