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[ Onggaku ]  Musika 
Pag-awit ng mga iba't-ibang awitin, paggamit ng mga instrumento sa musika ang malugod na pinag-aaralan. 

      Depende sa antas ng mag-aaral at para sa kalinisan, ang mga mag-aaral ay kinakailangang maghanda o 
      bumili ng mga instrumento katulad ng [ Kenban Hamonika ] Harmonica o [ Soprano Rekoda ]. Ipapaalam ng  
      guro sa mga mag-aaral kung kelan ito gagamitin. Sumangguni at alamin sa guro kung may mga hindi   
      maunawaan. May mga pagkakataong mag-aral sa [ Onggakushitu ] Silid na karaniwang mas malaki sa  
      silid-aralan at may iba't-ibang mga gamit o instrumento sa musika.  
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Ang Isang Araw sa Elementarya 
 
 

Ang pagsimula ng klase at ang paglabas ng eskuwela sa elementarya ay nakabase sa antas o grado ng mag-aaral at 
araw ng pagpasok. May 45 minuto ang bawat isang aralin sa klase. Walang pasok sa araw ng Sabado, Linggo at ibang 
mga holidays. Kadalasang nag-aaral sila at ginagawa ang mga aktibidad sa loob ng silid-aralan na palagiang kasama ang 
kanilang sariling guro o adviser sa loob ng isang taon. Ang tawag sa guro o adviser ay [ Tannin no Sensei ]. Ang [Tannin 
no Sensei ] ang namumuno sa loob ng klase. Ang bilang ng mga estudyante sa isang klase tulad ng nasa Unang Baitang 
ay hindi lalagpas sa 35 bata at sa ibang baitang naman ay higit kumulang sa 40 bata ( mayroong pagkakaiba sa bawat 
lugar o diskrito ng elementarya.) 
 
 
   
Ang Oras ng Klase sa Unang Baitang  ( Halimbawa sa isang Paaralan ) 

Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes 

Aktibidad 
sa Umaga 

Pagtitipon ng 
 Lahat  

Pagbasa Pagbasa Pagbasa Pagbasa 

Pagtitipon sa Umaga 
Aktibidad 

ng Paaralan 
  Matematika   Pagbasa 

 
  Matematika   Japanese 

  Japanese 
 

  Japanese   Japanese   Japanese   Practical 
   Arts 

Break time sa Umaga
Aralin sa Pang 
Araw-Araw na 
Buhay 

    P.E. 
( Edukasyong 
 Pampalakas ) 

  Matematika 
 

    P. E. 
( Edukasyong 
 Pampalakas ) 

  Practical 
   Arts 

Aralin sa Pang 
Araw-Araw na 
Buhay 

  Matematika   Japanese 
 

  Matematika 
 

Aralin sa Pang 
Araw-Araw na 
Buhay 

Tanghalian 
Paglilinis 

Break time sa Tanghali 
Aralin sa  
Pagsulat (Porma) 

Calligraphy 

  Musika 
 

  Musika 
 

  Japanese 
 

    P.E. 
( Edukasyong 
 Pampalakas ) 

Oras ng Pag-uwi
Uwian  Gakudou Hoiku Houkago Kodomo Kyoushitsu(Lugar matapos ang 
klase kung saan ang mga bata ay puwedeng gumawa ng mga aralin habang 
naghihintay sa pagsundo ng magulang o tagapag-alaga.)  Bukatudo
(Aktibidad matapos ang klase.) 

  Sumangguni sa guro kung mayroong katanungan o hindi maintindihan. 
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Mga Aktibidad sa Umaga 
Sa umaga, pagdating sa eskuwelahan, ang mga bata ay pupunta sa kani-kanilng mga silid-aralan / kuwarto. 

Isasaayos nila ang dala nilang mga aklat at iba pang gamit sa pag-aaral sa kanilang mga upuan, matapos ay  
ilalagay ang kanilang [ randoseru ] bag sa locker. Depende sa bawat eskuwelahan, pagkatapos nito ay may oras 
na nakalaan para sa kanilang pagbasa, pagsusulat o pagkakalkula ng mga numero sa matematika. Sa araw ng 
pangkalahatang pagtitipon, makikinig sila sa salita ng prinsipal. 

 

Pagtitipon sa umaga                        
   Mga Halimbawa   Pagbati o greeting sa umaga. 
                     Pagsiyasat sa kalusugan: Aalamin ang kondisyon      
                                          ng katawan ng mga bata sa araw na ito. 
                     Pagsiyasat sa panlabas na kaayusan: Aalamin kung mahaba ang kuko o kaya ay  
                                                   may muta. 
                     Pagsiyasat kung may nakalimutan: Aalamin kung may nakalimutang mga bagay na  
                                                 apat dalhin sa araw na ito. 
                     Paalala mula sa guro: Sasabihin ng guro ang mga nakatakdang gawin o mahala- 

gang mga bagay na dapat ipaalam sa araw na ito. 

Klase  
Sa halos lahat ng mga paaralan, ay may maririnig na tunog ng bell sa pagsisimula at pagtatapos ng bawat 

aralin. Dito ang mga bata ay dapat nang nakaupo sa kanilang mga upuan at nakahanda na sa pagsi- simula ng 
klase. 

Break time/ Pahinga 
May 10-20 minutong break time o pahinga ang mga bata sa pagitan ng bawat klase. Ito ang oras ng pagpunta 

nila sa palikuran ( banyo ) o paghahanda para sa susunod na aralin. Sa mahaba-habang break time 
naman,puwede silang maglaro sa palaruan ng eskuwelahan. 

       Karaniwan sa mga palikuran ( banyo ) sa paaralan ay Japanese style toilet. ( Sa bawat  
          palapag ng paaralan ay may mga palikuran na kadalasang may isangwestern style din. ) 

Paggamit ng Japanese Toilet  

 
Ang Tanghalian

Sa elementarya, ang mga bata ay may kanya-kayang toka sa paghanda at pamamahagi ng pagkain sa loob ng  
kanilang silid- aralan. Ang paghahanda ng pagkain ay kailangang matapos sa loob ng 15 minutos, ang pagkain  
nila ay sa loob ng 20 minutos at ang pagliligpit naman ay sa loob ng 10 minutos. Masaganang pinagsasaluhan 
ng mga mag-aaral ang pagkaing masustansiya.  ( Tingnan ang Tanghalian sa pahina 128) 
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Paglilinis 
Ang mga bata sa elementarya ng bansang Hapon ay naglilinis ng kanilang mga silid-aralan, banyo o ma- 

ging sa playground ng paaralan. May kani-kaniyang lugar ng kanilang lilinisin at magpapalitan ( rotation ) mata- 
pos ang mga nakatakdang araw ng paglilinis.  

 
Pagtitipon sa Oras ng Pag-uwi 

Matapos ang isang araw sa eskuwela, ang mga bata ay may pagtitipon sa kani-kanilang silid-aralan upang pag- 
usapan ang mga nangyari sa buong araw at kung ano pang mga bagay na dapat ipahatid sa kanila. Sa oras na ito, 
kokopyahin nila sa blackboard ang mga isinulat ng guro ukol sa dapat dalhin sa susunod na araw sa kanilang  
notebook [renraku chou]. 

Gakudou Hoiku Houkago kodomo kyoushitu 
  Lugar ng pangangalaga sa mga bata matapos ang klase.  

Mayroong tinatawag na Gakudou Hoiku o Houkago kodomo kyoushitsu  Nakayoshi Kurabu  Twilight 
School  at iba pang mga pangalan na base sa bawat distrito ng mga lugar sa pangangalaga ng mga bata 
matapos ang klase. Ang mga ito ay karamihang nasa loob ng eskuwelahan o sa sinasabing jidoukan na kung 
saan puwedeng maglaro ang mga bata. May mga instructor na nangangalaga at nagmamasid o nagbabantay sa 
mga bata habang sila'y nandidito. 

   

 Gakudou Hoiku  May pagkakaiba sa bawat distrito o lugar. 
Prayoridad Ang mg magulang ay parehong nagtatrabaho. Mga batang 10 taong gulang pababa ( hanggang  

             ika-3 baitang ) ang karamihan sa mga bata.
     Oras Sa ordinaryong mga araw mula Lunes~Biyernes paglabas sa eskuwela~hanggang alas 6 ng  
             gabi. 
   Halaga  Kasama ang miryenda sa babayaran. 

 Houkago kodomo kyoushitsu  May pagkakaiba sa bawat distrito. 
Prayoridad  Lahat ng mga mag-aaral sa elementaryang pampubliko. 

      Oras  Sa karaniwang araw pagkatapos ng eskuwela hanggang alas- 6 ng gabi, Sa araw ng Sabado 
mula alas- 9 ng umaga hanggang alas- 6 ng gabi. Sarado sa araw ng Linggo at Holidays. 

     Bayad  Kadalasang ito ay walang bayad. 
 

Aktibidad matapos ang Eskuwela(Bukatsudou) 
  Sa ika-4 na baitang ng elementarya, karamihan sa mga paaralan ay may bukatsudo ang mga bata matapos 
ang kanilang buong araw ng pag-aaral. Sa pangkaraniwan, depende sa elementarya, ang lahat ng mga 
mag-aaral ay kailangang sumali sa isang bukatsu ng sport o pangkulturang aktibidad.  

Halimbawa ng Bukatsudou  
Baseball, Volleyball, Basketball, Swimming, Track and Field, Soccer 

        Brassband, Choir, pangangalaga sa mga halaman o hayop, Pagbasa 
        Painting / Drawing o Pagguhit 
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Ang Isang Taon ng Elementarya 
 

1.  Ang Isang Taon ng Elementarya 
Ang pasukan sa paaralan ng Hapon ay nagsisimula sa buwan ng Abril at magtatapos sa buwan ng Marso. 

 
2.  Antas o Baitang 

May anim na taon ang antas / baitang sa elementarya, ito ay base sa gulang / edad ng bata. 
Kung ang edad sa kaarawan ng bata mula buwan ng Abril 2 hanggang sa buwan ng Abril 1 ng susunod na taon ay:   

 
                    7 Taong gulang         Nasa Unang Baitang    ( Grade 1 )   
                    8 Taong gulang         Nasa Ikalawang Baitang  ( Grade 2 ) 
                    9 Taong gulang         Nasa Ikatlong Baitang    ( Grade 3 )    Kalagitnaang  
                   10 Taong gulang         Nasa Ika-apat na Baitang  ( Grade 4 )      Antas 
                   11 Taong gulang         Nasa Ikalimang Baitang   ( Grade 5 )    Mataas na 
                   12 Taong gulang         Nasa Ika-anim na Baitang  ( Grade 6 )      Antas 
 
 

Buwan 3 Semestre  2 Semestre 
Pampanahunang 

Aktibidad 

Abril Unang Semestre  

Pagsisimula ng Klase 
Pasukan Pangunahing Semestre

Pagsisimula ng Klase 
Pasukan

 
Ekskursyon o Field Trip 

 
 

 
Sports Festival 

 
 

Pagtatanghal 

Mayo 

Hunyo 

Hulyo Pagtapos ng Klase 

Agusto 

Setyembre Ikalawang Semestre 

Pagsimula ng Klase 

 

 

Oktubre  
 Pagtapos ng Klase 

Pagsimula ng Klase  

Nobyembre  

             Panghuling Semestral 

 

Disyembre Pagtapos ng Klase 

Enero Ikatlong Semestral 
Pagsimula ng Klase

Pebrero 

Marso 
 

Pagsasara ng Klase / 
Graduation Day o Pagtatapos 

 
Pagsasara ng Klase / 

Graduation Day o Pagtatapos 

   Sumangguni agad sa guro kung mayroong katanungan o hindi maintindihan. 

Mababang  
  Antas 

      Summer  Vacation  

 Spring Vacation / Bakasyon  

                     Winter  Vacation
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3.  Semestre 
Ang mga kurikulum ng pag-aaral sa loob ng isang taon sa bawat antas / baitang ay nahahati sa 3 o kaya 2 semestral.Subalit ito  

ay base sa bawat paaralan, alaming mabuti kung ilang semestral nahahati ang pag-aaral ng bata. 
 

Abril Mayo Hunyo Hulyo Agusto Setyembre Oktubre Nobyembre Disyembre Enero Pebrero Marso 

 
         
4. Seremonya sa Pagsimula ng Klase [Shigyoushiki] 

Magkakaroon ng seremonya sa shigyoushiki simula ng bawat semestre ng paaralan. Ang lahat ng mga mag-aaral ay magtitipon 
sa gymnasium upang makinig sa salita ng prinsipal, kakanta sila ng pambansang awit. Ang isa sa mga naatasang mag-aaral 
(representative) ay magsasalita ng kanilang mga opinyon, adhikain ukol sa bagong buhay-paaralan.  

Walang Kyuushoku tanghalian na nakahanda para sa mga bata dahil kalahating araw lamang ang pasok nila, maaga ang 
kanilang uwian. Sa halip na randoseru school bag na yari sa balat at isinusukbit sa dalawang balikat ang kanilang dadalhin ay 
tesage bukuro bag na yari sa tela at may maikling hawakan . 
 
5.  Seremonya sa Pagtapos ng Klase [Shuugyoushiki] [Shuuryoushiki] 

Sa huling araw ng una at ikalawang semestre ng paaralan itinatanghal ang  shuugyoushiki  seremonya sa pagtatapos ng  
klase at ang  shuuryoushiki  naman ay ginaganap sa huling araw ng ikatlong semestre o sa pinakahuling araw ng pasukan ng 
taon sa paaralan.  

Katulad sa shuugyoushiki, ang lahat ng mga mag-aaral ay magtitipon sa gymnasium upang makinig sa salita ng prinsipal at 
kakanta sila ng pambansang awit. May mga igagawad na mga certificate o sertipiko bilang karangalan sa mga mag-aaral na 
nagwagi sa iba't-ibang uri ng mga aktibidad tulad ng pagligsahan sa pag-awit, sports, laro at iba pa.  

At dahil sa ito ang kahuli-hulihang araw ng pasok sa kanilang paaralan, ibabalik ng mga guro ang mga papel o iba pang mga 
bagay na ginawa ng mga mag-aaral sa loob ng isang taon at ibibigay ang report card ( grading card ) sa mga bata. 

Walang kyuushoku tanghalian na nakahanda para sa mga bata dahil kalahating araw lamang ang pasok nila, maaga ang 
kanilang uwian. Ang kanilang dadalhin ay tesage bukuro sa halip na randoseru.  

Unang Semestre ( Abril- Hulyo ) Ikalawang Semestre ( Setyembre - 
Disyembre

Ikatlong 
Semestre 

( Enero - Marso ) 

 

3 Sem
estre 

 
2 Sem

estre 

Unang Semestre ( Abril- Oktubre )  

 
     Huling             ( Oktubre - 
     Semestre                 Marso )       

  

Summer 
Vacation 

Summer 
Vacation  

 

Autumn Vacation 

W
inter Vacation 

W
inter Vacation 

Spring Vacation 
 Spring Vacation 
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Mahabang Bakasyon 

1.  Ano ang Mahabang Bakasyon ? 
May mahabang bakasyon sa panahon ng Summer, Winter at Spring ang elementarya. Sa paaralang may 2 

semestre, nahahati ang unang semestre at ikalawang semestre sa pagitan ng mahabang bakasyon sa buwan ng 
Oktubre kung kelan may nagkakasunod-sunod na araw na walang pasok sa kalendaryo. (Tingnan sa pahina 8 ng 
" Isang Taon ng Elementarya " )  

Ang mahabang bakasyon ay magkakaiba sa bawat paaralan. Alamin sa paaralan ng bata. 

2.  Paano ito Isinasagawa? 
Ito ay mahabang bakasyon ng mga mag-aaral. Sa bakasyong ito magkakaroon sila ng oras na makasama ang 

kanilang pamilya, tutulong sa mga gawaing - bahay at magkakaroon sila ng iba't - ibang karanasan sa ibang paraan. 
Hindi ibig sabihin na dahil wala silang pasok, puwede na silang matulog at gumising sa anumang oras na gugustuhin 
nila. Kailangang disiplinahing mabuti ang sarili, iwasan ang labis na paglalaro at iba pang pagkain na makakasama sa 
katawan. 

3.  Mga Araw ng Pagpasok sa Paaralan 
May mga araw na kailangang pumasok sa paaralan. Ipaalam o itawag sa elementarya kung ang mag-aaral ay hindi  

papasok sa kadahilanang may sakit, naaksidente o umuwi sa sariling bansa, para maiwasan ang pag-aalala ng guro. 
 

[ Halimbawa ng Araw ng Pagpasok sa Paaralan ] 
Araw ng Pagpasok(Toukoubi)  Pagpasa ng mga araling - bahay, pag-aaral lumangoy sa pool. 

     Nakaatang na Gawain        Pagdidilig ng mga halaman, pag-aalaga / pagpapakain sa mga alagang  
hayop. 

     Mga Iba pang Aktibidad       Para mapanatiling maayos ang kakayahan, palagiang ensayo ang 
kailangan. 

 

4.  Mayroon bang Araling- Bahay na ibibigay ? 
May ibinibigay na shukudai sa panahon ng summer at winter vacation. 
 

     Halimbawa ng mga Araling- Bahay  
     Summer Vacation Nisshi (Ito ay isang manipis na aklat ng araling-baha), na ang nilalaman ay tulad ng  
                            diary, Practical Arts, Pagsisiyasat ( Agham ) o pagbasa.  

 Winter Vacation Nisshi (Ito ay isang manipis na aklat ng araling-baha) Pagsulat sa porma ng Kanji. 
Alamin sa guro kung may mga katanungan tungkol sa araling - bahay.Planuhin ang paggawa ng araling - bahay 

para huwag gahulin sa oras at maiwasan ang pagmamadali sa huling araw ng bakasyon.  
Para sa may kakulangan ng kakayahan sa pag-unawa ng wikang Hapon, alamin sa guro bago magsimula ang 

bakasyon at kung maaari ay magsikap gawin sa abot na makakaya ang paggawa ng mga aralin. 

  Sumangguni sa guro para sa anumang katanungan o gustong malaman. 
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Ukol sa Pag-aaral 

1.   Ano ang mga pinag-aaralan ? 
 Iba't- ibang uri ang mga pinag-aaralan sa elementarya at ang  guro(tannin no sensei) ang kadalasang 

nagtuturo.Dito sa elementarya ng Hapon, maliban sa araling Ingles, ang lahat ng mga aralin ay itinuturo sa wikang 
Hapon. Kaya kinakailangang pagsikapang mabuti na makaunawa at makapagsalita ang mag-aaral sa wikang ito 
nang hindi sila mahirapang umintindi sa mga pinag-aaralan.  

Para huwag silang mapag-iwanan sa mga pinag- aaralan, napakahalaga at nararapat na madaliing makabasa, 
makasulat at makaunawa sa wikang Hapon para makahabol o makaabot at makapasa sa mga susunod na 
mataas na antas(shingaku). 

  
Walang bayad ang mga aklat na ginagamit o natatanggap galing sa paaralan, kaya't pakaiingatan itong huwag  

mawala o maitapon sapagkat walang kapalit ang aklat na mawawaglit. Bumili at ihanda ang mgagamit katulad ng  
notebook, panulat at iba pa. Huwag kalimutang bumili o maghanda ng panibagong notebook kung ito ay puno ng  
gamitin. 

      

( 1 ) Pag-aaral sa Bawat Aralin / Subject
Unang Baitang / Ikalawang Baitang  
Japanese Matematika Aralin hinggil sa kasalukuyang buhay Musika Pagguhit / Practical Arts Edukasyong  

    Pampalakas ( P.E.) 
Ikatlong Baitang / Ika-apat na Baitang 

     Japanese Matematika Araling Panlipunan Agham Musika Practical Arts Edukasyong Pampalakas ( P.E.) 
   Ikalimang Baitang / Ika-anim na Baitang 

Japanese Matematika Araling Panlipunan Agham Ingles Musika Practical Arts Edukasyong Pampalakas  
      ( P.E.) Edukasyong Pantahanan ( H. E. ) 

Japanese(Kokugo) 
Pag-aaral sa pagbasa, pagsulat, pagsalita ng wikang Hapon. Sa iba't- ibang paraan ng pag-aaral nito, 

mahuhubog ang imahinasyon at ang pag-iisip ng mga mag-aaral sa wikang Hapon. 
 Mag-aaral din ang mga bata sa pagsulat ng mga letra at sasanayin silang makasulat sa maayos at magandang 

paraan sa shosha calligraphy. May mga gamit na dapat ihanda o bilihin sa shosha at ipapaalam ng guro sa mga 
mag-aaral kung kelan kinakailangang gamitin ito. Alamin at siguraduhin sa guro kung hindi alam ang mga 
kailangan. 

lapis na panulat manipis ang pansulat nito 2B at 4B ang kadalasang lapis na ginagamit. 
gamit sa paglitering maaring bilihin ang mga gamit ng Shuujidougu sa elementarya. Bumili ng panibagong ink 

kapag naubos ng gamitin. Mangyaring kakailanganing magdala ng dyaryo at basahan sa 
araling ito. Maaaring madumihan ang damit ng mag-aaral at dahil sa mahirap tanggalin 
ang dagta ng ink,magsuot ng damit na pangkaraniwan o puwedeng madumihan. 

 
 
 
 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o may mga gustong malaman. 
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Matematika(Sansuu)
Pag-aaral sa mga bilang, pagbibilang, pagsukat sa bigat, laki at iba pa. Magkakaiba ang paraan ng pag-aaral ng 

aritmetika sa bawat bansa. Dahil sa kaibahan dito, kadalasan sa mga banyagang mag-aaral ay nahihirapang 
umunawa at hindi makaintindi. Para maiwasan ang kawalan ng pag-asa sa pag-aaral, kailangang isangguni sa guro 
at humingi ng suporta sa pagtuturo. Depende sa mga antas / baitang ng pag-aaral, ihanda ang mga kakailanganin 
tulad ng compass, protractor, 30cm. ruler, triangular ruler, abacus Japanese style calculator, gamit sa 
pagkuwenta . 

Compass Protractor 30cm. Ruler Triangular Ruler Abacus 

Aralin hinggil sa kasalukuyang buhay(Seikatsu) 
Ito ay aralin sa una at ikalawang baitang ng elementarya. Pinag-aaralan nila dito ang mga iba't -ibang bagay sa 

paligid, tungkol sa pagsisiyasat sa mga likas- yaman, pagsasanay, pag-iisip o pagpaplano sa mga nakikita o 
nararanasan nilang mga pangyayari.  

 

Araling Panlipunan(Shakai) 
Ito ay aralin sa ikatlong baitang at pataas. Pagmamasid sa paligid ng elementarya o sa malapit na lugar, pag-aaral 

tungkol sa pinagmulan ng bansang Hapon at iba't-ibang mga pangyayari sa unang panahon nito. May mga 
pagkakataon na magmamasid ang mag-aaral sa ibang lugar maliban sa kanilang paaralan. 

Agham(Rika)    
 Aralin sa ikatlong baitang at pataas. Pagmamasid sa mga halaman, mga hayop, araw, buwan, bituin, likas yaman, 
pagsisiyasat sa hangin, tubig, kuryente at iba pang mga may kinalaman sa agham ang pinag-aaralan dito. May  
mga pagkakataon na sa laboratoryo, sa loob at labas ng paaralan din magmamasid at magsisiyasat ang mga  
mag-aaral.  

 
Musika(Ongaku) 

Pag-awit ng mga iba't-ibang awitin, paggamit ng mga instrumento sa musika ang malugod na pinag-aaralan. 
Depende sa antas ng mag-aaral at para sa kalinisan, ang mga mag-aaral ay kinakailangang maghanda o bumili ng 
mga instrumento katulad ng harmonica o soprano rikoda. Ipapaalam ng guro sa mga mag-aaral kung kelan ito 
gagamitin. Sumangguni at alamin sa guro kung may mga hindi maunawaan. May mga pagkakataong mag-aral sa 
Silid na karaniwang mas malaki sa silid-aralan at may iba't-ibang mga gamit o instrumento sa musika. 
 

Panulat na Lapis Mga gamit sa paglitering / Pagsulat Manipis na Puting Papel Ink o Tintang Panulat 
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Harmonica 
(Kenban Hamonika) Soprano Recorder 

 
Practical Arts(Zugakousaku / Zukou )  

Pagguhit at pagkulay ng larawan, paggawa ng iba't-ibang bagay ang malugod na pinag-aaralan dito. Ang mga 
kagamitan tulad ng enogu setto Iba't-ibang uri ng pangkulay,na kadalasan ay hinahaluan ng tubig bago gamitin at 
may kasamang brush ,  kurepasu Malambot na uri ng krayola ,  choukokutou may mahigit kumulang na 15cm. 
ang haba, may maikling parang kutsilyong matalim na ang hawakan ay yari sa kahoy. Gamit sa paghubog o 
pang-ukit tulad halimbawa ng isang larawan ay nababase sa bawat antas ng mag-aaral.Ihanda o bumili ng mga 
gamit na angkop sa gagamitin ng mag-aaral. Ipapaalam ng guro kung kelan gagamitin ito at sumangguni sa guro 
kung may mga hindi maunawaan. May mga pagkakataon na kakailanganing magdala ng "pet bottle, dyaryo o 
kahon," ipaalam agad sa guro kung walang mga ganitong bagay na madadala galing sa bahay.  

Nakakasugat ang maling paggamit ng choukokutou kayat alamin sa guro ang wastong paggamit at ipaalam muna 
bago ito gamitin. 
   

Enogu setto Kurepasu Choukokutou 

 
Edukasyong Pampalakas ( P.E. ) (Taiiku)  

Sa gymnasium ng elementarya ginagawa ang pampisikal na edukasyon tulad ng track and field o pagsasanay sa 
pagtakbo, ehersisyo at iba pang mga laro o sports. Ang mga mag-aaral ay kailangang magsuot ng unipormeng 
pam- P.E(Taisoufuku) at kulay puti't pulang sombrero na gawa sa tela. Ang mga ito ay iuuwi at lalabahan matapos 
gamitin. Sa panahon ng tag-init o summer naman ay may pagsasanay sa paglangoy ang mga mag-aaral kaya't 
kailangang maghanda ng damit panlangoy(mizugi) at  sumbrerong panlangoy(suieibou) na angkop sa hugis, kulay 
at uri na itinalaga ng paaralan. ( Tingnan sa pahina 70 ng Pool  

Sumangguni sa guro kung may mga ipinagbabawal na kasuotan hinggil sa relihiyon. 
 
 
Ingles(Gaikokugo katsudou / Eigo) 

Aralin mula sa ikalimang baitang at pataas. Pagsasanay sa pagsasalita ng wikang Ingles, habang pinagaaralan  
din dito ang iba't-ibang mga kultura at pag-unawa sa mga banyagang bansa.  

Sa loob ng ilang beses sa isang taon ay may araling Ingles din sa una hanggang ika-apat na baitang na 
mag-aaral.  

May banyagang guro din ang nagtuturo sa araling ito maliban sa gurong Hapones. 
 

 
Edukasyong Pantahanan ( H.E. ) Kateika)   

Aralin mula sa ikalimang baitang pataas. Pag-aaral sa pagluluto, pananahi sa kamay o makina at mga pang-  
arawang gawaing-bahay. Maghanda at bumili ngmga gamit sa pananahi(saihoudougu), apron, headband, mask at 
basahan naman sa pagluluto. Ipapaalam ng guro sa mag-aaral kung kelan ang mga ito kakailanganin. Sumangguni 
sa guro kung may mga hindi maunawaan. Sa araw ng pagluluto, maaaring maatasang magdala ng gulay, prutas at 
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iba pang sangkap sa pagluluto mula sa bahay. Huwag kalimutang dalhin ang mga ito dahil sa kadalasang bawat 
grupo ang paggawa / pagluluto, magiging malaking perhuwesyo sa mga kasama pag nakaligtaang dalhin o ihanda 
ito. Ipaalam agad sa guro kung ito ay wala sa bahay o hindi alam kung ano ang dapat na dadalhin. 

Isangguni sa guro kung may mga ipinagbabawal na sangkap sa pagluluto hinggil sa relihiyon. 

Mga gamit sa Pananahi Eprong Pambata / Headband 

  Aralin maliban sa mga akademya 
  Pag-aaral sa pangkalahatan Pagbasa ( regular na aralin mula sa taong 2018 ) Karagdagang Aktibidad 

 
  2. Marka(Seiseki) 

Karamihan ay nakatala ang resulta ng mga pagsusulit (test) ng mga mag-aaral, subalit hindi ito ginagawa ditto 
sa elementarya ng bansang Hapon. Ang mga marka at puna sa mga aralin ng mag-aaral ay ibinabahagi sa tuwing 
katapusan ng bawat semestre. Ito ay tinatawag na report card(tsuuchihyou). Ang pagtatala ng pangalan, bilang ng 
araw ng pagpasok o pagliban sa klase ay may pagkakaiba sa bawat elementarya. Base sa bawat baitang ng 
mag-aaral, may ang markang nakasulat, mayroong 1 3 numero naman sa ibang paaralan ( 3 
ang pinakamataas na marka ). Ang paglalagay ng marka sa bawat tsuuchihyou ng mga mag-aaral ay hindi lamang 
sa kung ano ang nakuha nila sa pagsusulit (test) kung hindi ang kabuuhan ng kanilang pag-aaral, kasama na ang 
kanilang pag-uugali, pagpapakitang gilas at pagsisikap sa pag-aaral. Huwag kaligtaang tingnan at basahin ang 
nilalaman ng report card na siguradong ibinibigay ng guro sa mga mag-aaral sa tuwing katapusan ng bawat 
semestre.  

Dahil sa buong taong gagamitin ang tsuuchihyou, ingatan itong mabuti, huwag iwaglit, iwasang madumihan 
sapagkat ito'y ibabalik sa unang araw ng pasukan ng susunod na semestre. Huwag kaliligtaang pumirma o lagyan 
ngstamp bago ibalik. 

 Alamin sa guro kung may hindi mabasa o hindi maintindihang nakasulat sa report card. 
 
     Dito sa elementaryang Hapon, ang pag-akyat sa mataas na baitang ng mga mag-aaral ay base sa kani- 
        kanilang mga gulang o edad. Walang ibabagsak kung ang mag-aaral ay may mababang marka o kaya 
        iaakyat o ipapasa sa susunod na antas kung ang mag-aaral ay may mataas na marka, ang lahat dito ay  
        pantay - pantay at naaayon sa kanilang mga taong gulang. Ang pagsisimula ng mga itinuturo sa unang  
        baitang ay ipinagpapatuloy sa bawat mga antas ng mag-aaral kayat mahalaga ang walang tigil at patuloy 
        na pag-aaral dito, para masubaybayan ang lahat na mga aralin. 
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 3. Araling- Pambahay ( Homework )  Ito ay napakahalaga. 
Halos araw-araw ay may mga araling- pambahay na iginagawad ang mga guro sa mga mag-aaral dito sa 

elementarya at kinakailangang ipakita sa susunod na araw ng pagpasok. Hindi magiging kadahilanan ang di 
pagkaintindi sa wikang Hapon ng isang banyagang mag-aaral. Dahil dito, makipag-ugnayan sa guro para mabigyan 
ng araling-bahay na naaayon sa kakayahan ng bata. 

 Katulad ng mga batang Hapon, sila rin ay kinakailangang mag-aral ng sariling wika, subalit ang mga banyagang 
bata ay kinakailangang mag-aral ng mas higit pa sa kanila dahil sa kakulangan ng kaalaman sa wikang Hapon. Hindi 
sapat ang pag-aaral sa elementarya kaya ang paggawa ng mga araling- bahay sa kani-kanilang tahanan ay 
mahalaga para sa karagdagang pag-aaral ng mga bata. Mahalaga rin ang pagtulong ng mga bata sa gawaing bahay, 
subalit kailangang bigyan ng oras o paglaanan ng panahon ang mga bata para makapag-aral sa loob ng bahay. 
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Mga Kasuotan 

1.  Ano ang mga kasuotan ? 
Mga 

Halimbawa 
Pagpunta, Pag-uwi 
Kasuotan sa loob ng Elementarya

Kasuotan sa  
Edukasyong Pampalakas ( P.E ) 

Elementaryang 
Walang 

Uniporme Isuot ang simple at komportableng damit na 
  walang maraming dekorasyon. 

Ang damit na may dekorasyon o kaya 
malaking ribon ay mangyaring matanggal, 
masira o sumabit sa anumang bagay na 
magiging sanhi ng pagkasugat  

Kasuotang madaling makakilos at maaliwalas 
  sa katawan. 
 

Kasuotan sa P.E.  
Bago magsimula ang P.E ay magpapalit ng 

  unipome ang mga mag-aaral Magkasa- 
  mang magbibihis sa kani-kanilang silid- 
  aralan ang mga batang nasa una at ika- 
  lawang baitang ng elementarya. 
  

Maagang isangguni sa guro kung may ipi- 
  nagbabawal na magbihis ang bata sa 
  harap ng kanilang mga kaklase o magsuot  
  ng maikling manggas ng damit o maikling 
  pantalon dahil sa relihiyon. 

Pula't puting Sumbrero  
Ipinasusuot ang pulang kulay ng sumbrero 

  sa mga bata para maprotektahan sila sa 
  malakas na sikat ng araw. Ito'y kadalasang 
  ginagamit sa mga elementarya. 

Elementaryang 
May  

Uniporme 
Sumunod sa regulasyon ng paaralan. 
Kakailanganing bumili ng uniporme. 

  Puwedeng isuot ang pinagliitang bigay ng ibang 
  tao. 

 Maghanda ng panibagong uniporme kung ito 
  ay masikip na sa bata. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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2. Mga Mahalagang Bagay 
Panatilihin ang Kalinisan sa Katawan

 Sa mga aktibidad ng elementarya, kadalasang ang mga bata ay madudumihan sa paglalaro sa paaralan,  
madadagtaan ng mga krayola at iba pa. Kayat mapapanay ang paglalaba ng mga kasuotan nito, subalit  
para sa kanilang kalinisan, kinakailangang magpalit ng damit sa araw-araw. Sanaying malinis ang bata 
habang maliit pa ito para makasanayang panatilihing malinis ang pangangatawan hanggang sa paglaki. 

Sulatan ng Pangalan ang mga Kasuotan 
Sulatan ng pangalan ang lahat ng mga kasuotan ng bata na isusuot sa paaralan para ito ay maibabalik 

     kung sakaling mawaglit. 

3.  Mga Karaniwang Katanungan 

 
  Bakit hindi puwedeng gumamit o maglagay ng pabango sa paaralan ? 
 

Hindi nakasanayan ng mga batang Hapon ang maglagay ng pabango. Kaya kung sakaling gumamit ng 
pabango ang bata, kahit ito ay mabango ang sasabihin ng mga mag-aaral na Hapon ay mabaho. 

May mga dahilang naglalagay ng pabango dahil hindi nakapaligo, subalit sa kadahilanang mataas ang 
humidity at temperatura ng init ng hangin, madaling pagpawisan ang mga bata. Kayat nararapat na maligo 
araw-araw at iwasan ang paggamit ng anumang ng uri ng pabango.  

    

 Puwede bang gumamit ng hikaw o kuwintas ? 
 

Ipinagbabawal ang paggamit ng mga palamuti sa katawan ( accessories ) sa mga elementarya.Sapagkat 
ito ay may malaking posibilidad na makasugat sa bata. Halimbawa ng pagkakasabit ng hikawsa kaklase 
habang naglalaro o nahila ang kuwintas at nasakal ang leeg at iba pang mga hindi inaasa-mangyayari 
habang ang mga bata ay nagsisipaglaro.  
Kung hindi man masugatan ang may gamit nito,maaaring makasugat sa kapwa nila bata kaya hindi dapat 

gumamit o magsuot ng kahit na anong uri ng palamuti sa katawan ( accessories ). 
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Mga Bagay na Kailangan sa Elementarya 

Maraming mga dapat ihanda sa pagpasok sa elementarya. Katulad ng mga kagamitan sa pag-aaral o mga kasuotan. 
Maaaring mangamba kayo sa dami ng kailangang gamit. Subalit huwag mag-alala. Hindi kinakailangang bumili ng 
bago at kung anong meron sa bahay o kung may mga bigay man galing sa mga kakilala, ito ay puwedeng gamitin. 
Marami na ring mabibiling mga kagamitan sa 100 yen shop sa kasalukuyan. 
 May mga uri ng kagamitan na kinakailangang bilihin lang sa isang lugar o bilihan, ukol dito makipag-ugnayan sa  
guro para malaman ang mga bagay na dapat ihanda sa pagpasok sa elementarya. 

 
Sulatan ng pangalan ang lahat ng mga gamit ng bata. 
Kung may gamit na bigay ng kaibigan na gagamtin, burahin ang lumang pangalan at isulat ang pangalan ng  

  bata. 
 
 
 

May mga bagay na puwedeng dalhin sa paaralan ng ibang bansa subalit sa elementarya ng Hapon ay 
 ipinagba-bawal dalhin tulad ng mga : 

    
    Halimbawa  
    Mga Palamuti sa Katawan / accessories ( hikaw, kuwintas, bracelet ) 
    Mga Tsitsirya / snacks ( gum, biskuwit, kendi at iba pa ) 
       Ipinagbabawal ang kumain ng tsitsirya / snack sa oras ng break time sa elementarya. 
    Pera 
       Hindi pinahihintulutang magdala ng pera ang mga bata sa paaralan. Walang tindahan sa loob ng  

elementarya at hindi rin pinapayagang bumili sa tindahan na madadaanan ng mga bata pauwi sa kanilang  
bahay galing sa elementarya.  

    Mobile / CeIl Phone 
       May mga paaralan na nagpapahintulot sa mag-aaral na magdala nito, subalit may mga pagkakataon na ang  
       mga guro ang nagtatago o nagdadala. 
    Mga Kard / Playing Cards 
    Ibat- ibang uri ng Laruan / Games 

Mga Bagay na Hindi Dapat Dalhin 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 

Napakahalagang Bagay 
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  Halimbawa ng mga bagay na bibilhin 
   Ang mga nabanggit dito ay karaniwang halimbawa ng mga kagamitang bibilihin. Sa kadahilanang may  
   pagkakaiba sa bawat elementarya, makipag-ugnayan sa paaralan ng bata kung ano ang mga uri ng gamit na  
   kakailanganin. 
 

(1) Mga Gamit na Nabibili sa Paaralan 
  Ang mga gamit na ito ay mabibili sa araw ng seremonya ng pasukan sa elementarya( Nyuugakushiki ). Luuwi 
ang lahat ng mga gamit na ito para sulatan o lagyan ng pangalan ang bawat isa ( katulad ng krayola, ito ay isa- 
isang papangalanan o susulatan ) at muling ibabalik sa paaralan ng mga bata. Dahil sa mabusisi ang pagsusulat 
nito, may mga magulang na bumibili ng pangalan sticker na may pangalan ng bata at ang mga ito ay isa-isang 
ididikit na lang sa mga kagamitan ng bata.  

Sa paglilipat ng paaralan, alamin muna sa guro kung saan makakabili ng mga kagamitang gagamitin ng bata 
bago ito ihanda.  

Notebook  
 

 
 
 
 
 

Japanese, Matematika,  
parang isang sketch 

 notebook na susulatan ng kung 
anu-ano ng mga bata notebook 
na sulatan ng mga dapat dadalhin 
at iba pa na dapat ipaalam at 
lalagdaan o pipirmahan ng 
magulang matapos basahin. 
Maaari ding sumulat ng mensahe 
mula sa magulang para sa guro 
sa pamamagitan nito( notebook ).  

Krayola / Colored Pencil 
 Malambot na krayola 
   

Uri ng Lapis na Panulat 
  Pentelpen 
 
 
 
 
 
 

Gunting 
 

May nakalaang gunting para sa 
batang kaliwete / left handed. 
Ipaalam sa guro kung 
kinakailangan. 

Pandikit 

Karamihang ginagamit ang  
 malagkit na tuyong pandikit 

sakasalukuyan  

CellophaneTape 

Clay at Board 

     
 

Kahon na 
  
 
 
 
 
Lagayan ng mga gamit mula 

  sa larawan bilang - . 

Aklat  
 
 
 
 
 
Ito ay walang bayad at libreng 
ipinamamahagi sa mga bata. 
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Mga kagamitang ihahanda sa Bahay 
Pencil Case

 
 
 

Piliin ang plastik na madaling  
mabuksan o gamitin.Hindi yari  
sa lata na makakapagdulot ng 
ingay. 

Plastik na Card Board  

Isinasapin ito sa ilalim ng papel  
bago sumulat, para maiwasan  
ang pagmamarka ng letra sa  
likod ng papel. Makakatulong din  
ito sa pagsulat ng maayos at  
magandang letra. 

Pambura 

Piliin ang malinis at 
madaling makabura ng 
letra. 

Lapis 

Kadalasang ipinagagamit sa 
Una't ikalawang baitang ay ang 
B o kayat 2B na lapis. At sa 
ikalima at ikaanim na baitang 
naman ay katulad ng HB. 

 

Maliit na bag na yari sa tela.   
Lagayan ngnapking tela o place 

 mat napansapin sa oras ng 
 panang-halian.  
 

 
 
 

Chopstick  

 Piliin ang chopstick na gawa sa 
 Plastik at hindi ang gawang kahoy. 

Mask

Kyuushoku napkin  
 
 
 
 
 
 
Napking gawa sa tela na 
isinasapin sa ibabaw ng lamesa 
sa oras ng tanghalian para huwag 
madumihan ito. 

 

  Ang mga gamit sa pangtanghalian ay dadalhin at iuuwi 
    araw-araw upang labhan sa bahay. Mas makabubuting mag- 
    handa ng 2 -3 klase nito para hindi gahulin sa paglalaba. 

Mas makabubuting maglagay ng isang paris ng sa bulsa ng para  
    may reserba kung sakaling makalimutang dalhin ng bata. 

May mga paaralan na hindi na kailangang magdala ng chopstick  
o napkin. 
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Randoseru  
 
 
 
 
 
 
school bag na Ginagamit ng 
halos lahat ng mga bata sa 
elementarya sa loob ng anim na 
taon. Ito ay isinusukbit sa 
magkabilang bali-kat.   

Sum-brerong ginagamit sa  
   pag-punta't pag-uwi sa  
   elemen-tarya. 
 
 

 
 

Panyo / Tissue Paper 
   
 
 
 
 
 

 Magdala ng malinis na 
   panyo sa araw-araw. 

Panloob na sapatos / room 
shoes at Lagayan. Ang sapatos 
ay ginagamit lang sa loob ng 
paaralan at ang lagayan nito ay 
kadalasang gawa sa tela, para 
palaging nalalabahan.  
 

Sapatos para sa gym at ang 
lagayan nito na gawa sa tela. 

Pula'tputing sumbrero. Isang  
 sum-brerong yari sa tela na  
 ang ka-bila ay puti at ang sa  
 kabilanaman ay pula. 
 
 
 
 
 
 
Ito ay ginagamit sa oras ng P.E. 
o kayat sa oras ng paglalaro sa 
labas. 
  

P.E. uniporme 
 

Sapatos 

Sapatos na ginagamit sa pagpa- 
sok sa paaralan at oras ng P.E. 
Piliin ang sapatos na maaliwalas 
sa paa, madaling makakilos at  
hindi madaling mahubad. Subalit 
siguraduhing kayang isuot at 
hubaring mag-isa ng bata. 
  

Payong / Raincoat 
 

Piliin ang payong na hindi natu- 
tupi. May mga elementaryang 
pumapayag na magdala ng eks- 
trang payong na natutupi. 

 Mga kagamitang na kadalasang mabibili lamang sa nakatakdang lugar ng elementarya. 
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Daanan ng mga Bata sa Pagpasok at Pag-uwi ng Paaralan
 
 

1.  Tungkol sa pagpasok at pag-uwi ng paaralan 
May nakatakdang lugar na dapat daanan ng mga bata sa pagparoo't parito sa elementarya. Ito ay para na rin sa  

    kaligtasan ng mga bata na makaiwas sa anumang uri ng sakuna sa paglalakad ng mga ito. Kayat iwasang duma- 
    an sa ibang lugar na hindi nakaatas na dadaanan.  

May mga boluntaryong mamamayan sa bawat distrito o lugar ng elementarya na  
nakatayo at nagmamasid o nagbabantay sa oras ng pagpunta at pag-uwi ng mga 

 bata para sa kanilang kaligtasan.

2. Pagpasok sa Paaralan 
    May mga kani-kaniyang lupon o grupo ang mga bata sa pagpasok sa elementarya. Ang mga bata na nakatira  
    sa magkakalapit na bahay ay magtitipon sa nakatakdang oras at lugar ng pagkikita tuwing umaga. 

 May itinalagang puno / leader sa bawat lupon para alamin kung ang lahat ng miyembro ay kumpleto at 
magkakasabay ang mga itong maglalakad patungo sa elementarya. Sa oras o araw ng pagliban sa paaralan, 
siguraduhing ipaalam ito sa namumuno para huwag mag-alala ang mga ito at nang maiwasan ang mahuli sa 
pagpasok ng mga bata sa elementarya. Kadalasan sa mga namumuno ay batang nasa ikalima o ikaanim na 
baitang, makabubuting alamin ang pangalan nito.  

Ang mga tagapag-alaga / magulang ay kinakailangang pumunta sa lugar ng shuugoubasho kung saan nagtitipon 
ang mga bata sa umaga upang ipaabot ang renrakuchou notebook na pinagsusulatan ng mga mahalagang paalala 
sa mga bata at ito ay ibibigay sa mga batang nasa parehong baitang ng anak at ipapaabot ito sa guro ng bata. May 
pagkakaiba ang mga patakaran o paraan ng pagpapahatid ng impormasyon ng pagliban o pagkahuli sa klase sa 
bawat paaralan. Sumangguni sa paaralan ng bata ukol dito. 

 
 

3.  Pag-uwi galing sa Paaralan 
Magkakaiba ang oras ng pag-uwi ng mga bata sa bawat baitang ng elementarya kung kayat ang mga bata sa  

    parehong baitang ang magkakasabay sa pag-uwi. Mga batang magkakalapit ang bahay ang magkakasamang  
    lumakad pauwi sa kani-kanilang mga tahanan.  

Sa elementarya, magkakasamang uuwi ang mga bata sa lahat ng isang beses sa isang linggo at ang tawag dito 
ay isseigekou . 

May mga batang pagkatapos ng klase ay pupunta sa gakudou hoiku o kaya sa houkago kodomo kyoushitu  
lugar ng paggawa ng araling-bahay / maglalaro ha-bang naghihintay ng pagsundo ng magulang o tagpag-alaga.  

Kinakailangan ang pagpapatala kung gustong ipasok sa lugar na ito ang bata. Kinakailangan ding ipaalam ng 
maaga kung liliban sa araw ng pagpunta sa lugar na ito. (Tingnan ang pahina 40 [ Shougakkou eno renraku ] para 
sa karagdagang kaalaman ). 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindahan. 

Pangalan ng Grupo / Lupon

Pangalan ng puno / Leader  

Pangalan ng Lugar ng Pagtitipon

Oras ng Pagtitipon  
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4.  Ang Regulasyon sa Kalsada ng Bansang Hapon 
Ang mga sasakyan sa bansang Hapon ay nasa kaliwa habang ang naglalakad na mga tao ay sa kanan, may ilang 

bahagi ng kalsada na walang sidewalk o daanan ng mga tao. Sa lugar na ito kinakailangang maglakad sa loob ng 
puting guhit sa tabi o gilid ng kalsada.  

Tatawid ang mga bata sa pedestrian crossing o sa tawiran mismo at itataas nila ang kanilang kamay bilang 
pagpapasabi sa mga drayber o nagmamaneho ng sasakyan na sila ay tatawid. 
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Ang Pagtawag sa Elementarya

Siguraduhing magulang o tagapag-alaga ang tatawag 
1.  Kakailanganing Tumawag sa Elementarya 

  Kinakailangang tumawag sa paaralan ng bata sa araw ng pagliban, kapag mahuhuli sa pagpasok o maagang  
pag-uwi sa bahay at iba pang dapat ipaalam sa guro sa pamamagitan ng telepono o ( renraku chou) notebook na 
araw-araw sinusulatan ng mga paalala ng guro sa mga bata.  

Para sa paraan ng pag susulat sa ( renraku chou ), tingnan sa pahina 36 ( tougekou ) at iaabot sa ( hanchou ) o sa 
kaparehong baitang ng bata sa oras ng pagtitipon nila tuwing umaga.  

Kung sa paraan naman ng pagtawag sa telepono, kinakailangang tumawag hanggang sa [ ___:___ ] ng 
umaga.Siguraduhing pumunta sa lugar ng ( tsuugakuhan ) kung liliban o mahuhuli sa pagpasok ang bata para huwag 
mag-alala ang ( hanchou ) puno ( leader ) dahil hindi sila makakaalis sa takdang oras hangga't hindi dumarating ang 
lahat ng miyembro sa grupo. Huwag kalimutang ipaalam para maiwasan ang pagkahuli sa pagpasok nila sa paaralan. 
( Paalala ) Hindi sagabal sa bansang Hapon ang klima o kondisyon ng panahon. Dito umulan man ng tubig o niyebe 

( snow), hindi ito dahilan para lumiban sa pagpasok. Huwag kalilimutang tumawag sa araw ng pagliban sa 
elementarya.( Mangyaring walang pasok kapag ( Boufuukeihou ) babala ng bagyo ang ipinahayag.) 
( Tingnan sa pahina 50 [ shougakko ga yasumi ni naru toki ] ) 

 
 

Bakit kinakailangang tumawag sa araw ng pagliban o kung mahuhuli sa klase ? 
 

Kapag ang bata ay hindi nakarating sa elementarya sa takdang oras ng pagpasok nito, mag-aalala  
at mag-iisip ang guro na baka may masamang nangyari ( katulad ng aksidente, nasugatan at iba pa )  
sa bata sa oras ng pagpunta nila sa paaralan magmula sa bahay o may sakit kaya ito ? Kapag may  
tawag galing sa magulang o tagapag-alaga, hindi na mag-iisip o mag-aalala ang guro,kaya't sa araw  
na may sakit ,may ibang kapansanan sa katawan na nararamdaman ang bata at sa iba pang    
kadahilanan,huwag kalilimutang tumawag sa paaralan, kahit na sa madali o paputol-putol na salitang  
Hapon. 
 
Bakit kinakailangang tumawag sa araw na maagang uuwi ang bata mula sa  
paaralan ?  
 
May mga oras na mag-aaral ang mga bata sa labas ng silid-aralan, kaya hindi ito makakauwi agad 

sa oras na susunduin ng biglaan ang bata. Hindi rin pinapayagang pauwiin ang bata kung ang 
susundo ay hindi mismo ang magulang o tapag-alaga nito. Kung sa pagkakataong mangyari ito, 
kinakailangang tumawag mismo ang magulang o tagapag-alaga sa paaralan at sabihin kung anong 
oras at sino ( ibigay ang pangalan ) ang susundo sa bata. Ito ay para sa kapakanan at kaligtasan na 
rin ng bata. 

( Numero ng Telepono )          
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2.  Notebook na Sinusulatan ng mga Impormasyon na dapat Ipaalam sa  
Magulang / Tagapag-alaga o sa Guro. ( Renraku Chou )   

Hindi katulad sa ( hoikuen / youchien ), ang mga guro sa elementarya ay hindi nakakausap sa araw-araw,  
    dahil dito ginagamit ang ( renraku chou ) para sa pang-arawang pakikipag-usap / komunikasyon sa guro at ng  
    magulang o tagapag-alaga.  
     Isusulat ng magulang sa ( renraku chou ) sa araw ng pagliban sa paaralan o kung mahuhuli sa klase ang dahilan  
    nito, matapos ay ibibigay ito sa ( hanchou ) puno ng grupo ng bata upang maiabot sa guro ng bata. Alamin ang  
    pahina ng 46 ( shoumatsu ) at mas nakakabuting ipaskil sa lugar na madaling makita.  
 
    Pagliban / 
    Kung mahuhuli sa klase  Hindi lang ang pagsusulat sa ( renraku chou ) kung hindi siguraduhin ding ipaabot sa 

( tsuugakuhan ) grupo ng bata ang tungkol sa pagliban o pagkahuli sa pagpasok 
nito dahil hindi makakaalis ang mga bata hanggat hindi kumpleto ang lahat ng 
miyembro sa grupo. Sa mga araw ng ( ensoku ) school trip, sports day, 
presentasyon ng elementarya, araw ng Sabado o Linggo na may may pasok sa 
paaralan, kailangan pa ring ipaalam sa ( tsuugakuhan ) kung liliban o mahuhuli ang 
bata sa paaralan. 

    Maagang Pag-uwi ng Bata Hindi pinahihintulutang umuwing mag-isa ang bata ng maaga nang walang kasama 
kung kayat tumawag at ipaalam sa paaralan kung anong oras at kung sino 
( pangalan ) ang susundo sa bata. 

    
   May Sakit / Nagkasugat  Huwag papasukin ang bata kung ito ay may karamdaman. Subalit kung ito ay hindi 

malala at maaaring makapasok, ipaalam sa guro ang kondisyon ng katawan ng bata. 
Ang paaralan ay hindi nagbibigay ng mga gamot sa mga batang may sakit tulad ng : 

 
                         Sinat o may konting lagnat   Pagtatae ( malambot ang dumi ) 
                         Pagsusuka              Ubo    
 

 

 
 

Bakit kinakailangang tumawag sa araw na may karamdaman ? 
 

   Ang bata ay mahihirapan kapag pinapasok sa elementarya, at maaaring lalong lumala ang karamdaman 
o sakit na nararamdaman nito. 

   Isangguni sa paaralan kung kinakailangang dalhin sa ospital ang bata. ( Para maiwasan ang makahawa, 
kinakailangang ipagpaliban ang pagpasok sa paaralan.) 
 
Bakit may pasok minsan sa araw ng Sabado at Linggo ? 
 

Ang mga magulang o tagapag-alaga ng mga mag-aaral ay kadalasang may pasok / trabaho sa karani-  
  wang araw mula Lunes hanggang Biyernes at upang mabigyan ng pagkakataon na makita nila ang  
  pagtatanghal at iba pa ng mga bata, ito ay isinasagawa sa araw ng Sabado o Linggo. Kapag 
  sa araw na ito liliban ang bata, tumawag at ipaalam sa guro. 
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3.  Paraan ng Pagtawag sa Telepono  
      Kung walang renraku chou, hindi makakasulat sa wikang Hapon ang magulang / tagapag-alaga ng bata,  
     mangyaring tumawag sa elementarya kahit sa maikling salita lamang. May ilang mga paraan ng pagsasalita 
     sa wikang Hapon na nakatala sa mga sumusunod : 

Sa Pagliban ng Bata  
Ito ay sasabihin hindi lang sa pagtawag sa paaralan kung hindi pati na rin sa grupo ng bata sa umaga. Dapat 

tandaan na hindi makakaalis ang mga bata kapag hindi kumpleto ang miyembro ng grupo. 

 Kapag Mahuhuli ng Pasok  
       Ito ay sasabihin hindi lang sa pagtawag sa paaralan kung hindi pati na rin sa grupo ng bata sa umaga. Dapat 

tandaan na hindi makakaalis ang mga bata kapag hindi kumpleto ang miyembro ng grupo. 

Kapag Maagang Uuwi Galing sa Elementarya  
May mga dahilan tulad ng kinakailangang umuwi ng maaga ang bata mula sa paaralan upang magpatingin sa  

manggagamot. Sa ganitong pangyayari, kinakailangang tumawag ang magulang / tagapag-alaga sa paaralan. 
Hindi pinapahintulutang umuwi ng mag-isa ang bata kung kayat siguraduhing may magsusundong magulang  
o tagapag-alaga nito.

    
    

Hello. baitang / seksyon o klase , pangalan ng bata.   Kailangan pong umuwi ng maaga sa araw na ito. 

           sa oras ng _____:______ si _____________________    ang susundo sa bata. 
Ipaalam kung anong oras at sino ang magsusundo sa bata. 

Hello. baitang / seksyon o klase , pangalan ng bata.  _______________________

         Hindi makakapasok ng paaralan ngayong araw.

Isulat sa  ang dahilan ng pagliban.

    

Hello. baitang / seksyon o klase , pangalan ng bata.  _______________________

        
Mahuhuli sa pagpasok ngayong araw.  _______:_______ na makakarating.

                         oras 
Ipaalam ang oras ng pagdating sa paaralan. 
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 Kapag May Sakit / Nasugatan  

Sa umaga, alamin ang kalagayan ng katawan ng bata bago pumasok at kung ang pakiramdam nito ay hindi  
maayos katulad sa karaniwan, ipaalam agad sa guro. Ang paaralan ay hindi nagbibigay ng mga gamot tulad ng: 

        Sinat o may konting lagnat                   Pagtatae ( malambot ang dumi ) 
        Pagsusuka                               Ubo    

 
 

4.  Mga Makakatulong na Talaan 
Kung may kahirapan sa pakikipag-usap sa Hapon, kopyahin at ilagay o kayat isulat renraku chou. 

Buwan  Araw ng buwan  Araw  lagda ng magulang / 
tagapag-alaga 

 dahilan Check 

       Hindi makakapasok ngayon. 

       May trangkaso. 

         May lagnat 
     Masakit ang tiyan. 

         Nagkasugat. 

   Pupunta sa ospital. 

        May lakad sa bahay. 

Mahuhuli sa pagpasok sa araw na ito. 
  
                                                     Alas _________ makakapunta sa paaralan. 

Uuwi ng maaga sa araw na ito. 
  
      (      )                 (    )            Susunduin sa oras ng ___________. 

 
 
 

      

Hello.     baitang / seksyon o klase , pangalan ng bata.      . Walang sigla ang bata ngayon.

Huwag papasukin ang bata kung may karamdaman. 
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Biglaang Pagtawag ( In case of Emergency ) 
 

Sa oras na nagkasakit, nagkasugat, lumindol o nagkaroon ng anumang kalamidad, tatawagan ng paaralan ang mga magulang /  
tagapag-alaga. Sa ganitong pagkakataon, sunduin agad ang bata kapag ito ay mangyari sa anumang oras ng araw na may pasok. 

Kapag may babala ng lindol, bagyo o malakas na pag-ulan ng niyebe / snow, kahit na walang tawag galing sa elementarya, 
hangga't maaari ay sunduin agad ang bata.  

At kung sakaling hindi agad masusundo ang bata, humanap ng ibang puwedeng sumundo. Sa ganitong pagkakataon, itawag at  
ipaalam sa elementarya kung anong pangalan at sino ang taong kapalit na susundo. 

Sugat 

Malubhang sugat 
Dadalhin agad ng guro sa elementarya ang bata sa ospital. At kung 
nararapat gawin, tatawag ng ambulansiya ang guro ng paaralan. Sundin 
ang anumang mga sasabihin ng guro sa magulang / tagapag-alaga. 

Maliit na Sugat  
Bibigyan ng pang-unang lunas o first-aid ang bata sa elementarya at 
tatawagan ang magulang ayon sa kundisyon nito at para ipaalam agad 
ang nangyari. Magulang ang magpapasya kung kinakailangang dalhin sa 
ospital ang bata.  

 Sakit 

Malubhang Sakit Dadalhin agad ng guro sa ospital ang bata. Maaaring tumawag ng ambu- 
lansiya kung kakailanganin. Sundin ang sasabihin ng guro. 

Nakakahawang Sakit Ipapasundo ang bata sa magulang para dalhin agad sa ospital ang bata. 
Kapag gumaling na ang bata, ipakita ang sertipikasyon ( Toukou kyokashou ) 
na maaari nang pumasok sa paaralan. Hingin ito sa ospital na 
pinagpagamutan ng bata. 

Karamdaman ( lagnat, 
pagtatae, pagsusuka ) 

Lindol 

Mga Babala ng Lindol sa 
Tokai 

 Kung ito ay nabalitaan bago pumasok  
  .......... Huwag nang pumasok ng elementarya. 
 

 Kung malaman ang balita pagkapasok sa elementarya. 
  .......... Sunduin agad ang bata. 

Babala 
Paalala 

Lindol na mas mataas 
pa sa bilang 5 / 

magnitude 5 

Mga Babala 

Babala sa Bagyo  Kung mabatid ang balita bago pumasok sa elementarya 
  ........ Huwag ng pumasok. 
 

 Kung mabatid ang balita pagkapasok sa elementarya 
  ........ Sa pamumuno ng guro, bawat grupo o lupon ng mga bata 
      ay magsisipag-uwi. May mga pangyayaring kakailanganing 
      sunduin ng magulang o tagapag-alaga ang bata sa elementarya. 

Babala sa Malakas na 
Pagbuhos ng niyebe 

( snow ) 
Hindi Pangkaraniwang 

Babala 

Iba Pang Mga Babala 

 May pasok pa rin sa elementarya kahit na may bagyo tulad ng malakas  
 na buhos ng ulan (OoameKouzui Keihou), mataas na pag-alon (Harou  
 Keihou), pagtaas ng tubig dagat o Hightide (Takashio Keihou). 
 Paunawa  Alaming mabuti ang sitwasyon ng kapaligiran at kung sa 
 inaakalang ito'y mapanganib, ipagliban ang pagpasok ng elementarya. 
 

( Pahinang May Kaugnayan )  Lindol ........Tingnan sa pahina 76 Bousai / Hinankunren   
           Babala .......Tingnan sa pahina 50 Kyuukou Walang Pasok Ang  
                       Elementarya. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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Araw na Walang Pasok sa Elementarya ( Kyuukou ) 

Babala at Pag-iingat 
  Walang pasok sa paaralan kapag ang ibinalitang bagyo ay Boufuu Keihou malakas na pagbuhos ng ulan at ihip ng hangin o  
Boufuusetsu Keihou o Tokubetsu Keihou. Kapag ang nasabing bagyo ay Ooame Keihou malakas na ulan o Ooame Kouzui Keihou 
malakas na ulan at mabilis na pagtaas ng tubig, may pasok sa elementarya. Pag ang balita ng bagyo ay Ooame Chuuihou 
malakas na pagbugso ng ulan o Takashio Chuuihou pagtaas ng tubig dagat ( hightide ), mayroon pang pasok sa elementarya. 
Subalit kung nangangambang delikado ang lumabas, manatili na lamang sa loob ng bahay. 

( 1 ) Babala sa Bagyo (Boufuu Keihou) 

1.  Ano ang Babala sa Bagyo (Boufuu Keihou) ? 
     Ang ibig sabihin nito ay ang malakas na pagbuhos ng ulan at napakalakas na ihip ng hangin. Maaaring maging sanhi ng  
    malaking kalamidad at kinakailangang mag-ingat ng mabuti. Kapag ito ay ibinalita, makabubuting manatili sa loob ng gusali. 
 
 
 
2.  Kailan ito ipapabatid / ibabalita ? 

Kapag may papalapit na bagyo sa Japan.  
Kapag nakapasok na ang bagyo sa Japan.                            

   Kapag sobra ang lakas ng hangin. 
 
 
 
3.  Paano ito malalaman ? 
    May iba't- ibang paraan para malaman ang pagbabalita ng Boufuu Keihou  
       Manood ng TV      Makinig ng radyo      Magsiyasat sa internet  
    Alamin kung ang bagyo ay nakapasok na sa teritoryo ng bansang Hapon at tiyakin kung ang Boufuu Keihou ay itinaas na  
    sa balita. 
 
 
4.  Ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon ? 
 

 
Sa umaga, alamin bago pumasok sa  
elementarya kung may bagyo o Boufuu 
Keiho ng ipinahayag sa balita. 
 
 

 
Delikado ang lumabas. Huwag pumasok ng elementarya.  
( Hindi maaaring iwan ang bata sa paaralan. Sarado ang Gakudo 
Hoiku at Houkagojidou Kurabu.) 
 
 

Pagkapasok ng elementarya ay ibinalita 
ang bagyo o Boufuu Keihou. 

Kanselado ang klase sa araw na ito.  
Pamumunuan ng guro ang paguwi ng mga bata.  
( Sarado ang Gakudo Houiku at Houkagojidou Kurabu.) 

 

   Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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( 2 ) Babala sa Malakas na Paghuhos ng niyebe (Boufuusetsu Keihou) 
 
1.  Ano ang Babala sa Malakas na Paghuhos ng niyebe (Boufuusetsu Keihou) ?   
    Ito ay babala ng malakas na pagbuhos ng niyebe ( snow ) at malakas na pag-ihip ng hangin. Maaaring magdulot ito ng  
    malaking pinsala o magiging sanhi ng isang kalamidad kayat kinakailangan ang puspusang pag-iingat. Kung ang 

Boufuusetsu Keihou ay ibinalita, manatili na lamang sa loob ng bahay. 

2.  Kailan ito ipapabatid ? 
   Sa panahon ng pagbuhos ng niyebe ( snow ) at malakas na pag-ihip ng hangin. 
 
 
 
3.  Paano ito malalaman ? 
    Tiyakin at alamin kung may ibinalita ng Boufuusetsu Keihou. May iba't-ibang paraan para ito ay malaman. 
    
      Manood ng TV    Makinig sa radyo    Magsiyasat sa internet 

4.  Ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon ? 
 

Sa umaga, alamin bago pumasok sa  
elementarya kung may bagyo o Boufuu 
setsu Keihou ng ipinahayag sa balita. 

Delikado ang lumabas. Huwag pumasok ng elementarya. 
( Hindi maaaring iwanan ang bata sa paaralan. Sarado ang nursery 
schools [Gakudou Hoiku at Houkagojidou club]. ) 

Pagkapasok ng elementarya ay ibinalita 
ang bagyo o Boufuusetsu Keihou.

Kanselado ang klase sa araw na ito. 
Pamumunuan ng guro ang paguwi ng mga bata.  
( Sarado ang nursery schools [Gakudou Hoiku at Houkagojidou club]. ) 

( 3 ) Hindi Pangkaraniwang Babala (Tokubetsu Keihou) 
 
  1.  Ano ang Hindi Pangkaraniwang Babala (Tokubetsu Keihou) ? 
      Ang Hindi Pangkaraniwang Babala (Tokubetsu Keihou) Ito ay isang kalamidad na dumadating isang beses sa mahigit na 

sampung taon. Lubusang pag-iingat sa sarili ang ipinahahayag dito. Mas mapanganib ito kesa Boufuu Keihou at 
Boufuusetsu Keihou. Mag- ingat ng mabuti. 

 
 
 
  2.  Kailan ito ipapahayag ? 
      Ibabalita ito sa oras na may malubhang kalamidad na mangyayari sa kapaligiran. 
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3.  Paano ito malalaman ? 
    Tiyakin at alamin kung may ibinalita ng Boufuusetsu Keihou. May iba't-ibang paraan para ito ay malaman. 
    
       Manood ng TV    Makinig sa radyo    Magsiyasat sa internet 

4.  Ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon ? 
 

Sa umaga, alamin bago pumasok sa  
elementarya kung may Tokubetsu 
Keihou nang ipinahayag sa balita. 

Delikado ang lumabas. Huwag pumasok ng elementarya. 
(Hindi maaaring iwan ang bata sa paaralan. Sarado ang nursery 
schools [Gakudou Hoiku at Houkagojidou club]. ) 

Pagkapasok ng elementarya ay ibinalita 
ang Tokubetsu Keihou. 

Kanselado ang klase sa araw na ito. 
Sunduin ng magulang o tagapag-alaga ang bata sa lalong madaling 
panahon. 
( Sarado ang nursery schools [Gakudou Hoiku at Houkagojidou club]. ) 

( Karagdagang  Kaalaman ) 
 
       ( Paunawa )  Walang nakasulat sa ibang wika. 
         
       Meteorological Office Website sa Ingles ( http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html ) 

      Weather/Earthquake Weather Warnings/Advisories 
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Pagsusuri ng Manggagamot bago pumasok ng Elementarya 
( Shuugakuji Kenkoushindan )

1. Ano ang Shuugakuji Kenkoushindan?  
Ito ay ang pagsusuri ng mga dalubhasang manggagamot hinggil sa kalusugan ng mga batang magsisimulang  

pumasok ng elementarya sa pagdating ng araw ng pasukan ng buwang Abril. Ito ay ipinahahayag sa panahon ng taglagas  
(autumn ) sa bawat mga publikong paaralan ng bawat lugar at siyudad. Kinakailangang dalhin ang bata sa nakatakdang  
araw para patingnan ang kondisyon ng katawan ng bata sa mismong papasukang elementarya nito. 

 Sa araw na ito susuriin ang taas, bigat, mata, tainga, ngipin at iba pang nararapat hinggil sa katawan ng bata. 
Sasamahan sila ng mga nakakatandang mga mag-aaral sa elementarya kung saan sila dapat pumunta habang 
magkahawak ng kamay. Ito ay para maging kampante at maging panatag ang loob ng bata kahit hindi kasama ang kanilang 
mga magulang o tagapag-alaga. 

Ipasuot ang damit na madaling hubarin at isuot ng bata sa araw na ito. Kasuotang kaya nilang suoting mag-isa at kung 
hindi naman ay maaaring matulungan silang magsuot ng kasama nilang nakakatandang mag-aaral. 

Siguraduhin sa araw na ito ay Marunong magsabi ng sariling pangalan at marunong sumagot ng " HAI " kapag ang 
pangalan ay tinawag. Turuang magsalita ng  "ONEGAISHIMASU"  kung may ipakikiusap at "ARIGATOU 
GOZAIMASHITA"  kapag magpapasalamat. Kung hangga't maaari ay matuto ng magsuot ng damit na mag-isa. 
 
2. Ano ang mga gagawin dito ? 

Ano ang 
gagawin? Anong uri ito ng pagsusuri ? 

Timbang / 
Taas

Dito susukatin ang timbang at laki ng bata. Para sa katiyakang sukat, kadalasan ay hubad ang pang-itaas  
na damit o kung hindi ay panti o brief lamang ang nakasuot sa bata. Kung ang bata ay hindi dapat 
magtanggal ng kasuotan dahil sa relihiyon, ipaalam ng maaga sa guro. 

Dibdib / Mga 
Bahagi ng  
katawan 

Gagamitan ng aparatus sa dibdib ang bata para suriin ang kalagayan at ang pagtibok ng puso. May mga 
pagkakataon ding suriin ang mata at ilong ng bata. 

Paningin 
May isang hugis kutsarang gagamitin sa pantakip ng kabilang mata nito. Tatanungin ang bata kung 
saan nakatutok ang nakikitang larawan o simbolo, kung sa kaliwa, kanan, ibaba o sa itaas. 

Pagsusuri sa 
Ngipin  

Susuriin ng dentista ang ngipin ng bata. Titingnan ang kalagayan sa loob ng bibig, kung nagsisipilyo ng 
maayos, kung pantay ang mga ngipin at hindi sungki. 

Pandinig  
Gagamit ng headphone ang para makinig sa iba't- ibang uri ng tunog. Itataas ng bata ang kamay kung 
may tunog na maririnig. 

Mentalidad sa 
paglaki 

Iba't- iba ang mga paraan ng pagsusuri nito sa bawat siyudad. Halimbawa:  Sasagot sa mga simpleng 
tanong ng guro, mamarkahan ng lapis ang inaakalang tamang kasagutan. Hindi kinakailangang maging 
marunong sa pagsulat at pagbasa ng hiragana o katakana ang bata sa pagsusuring ito. 

   Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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Seremonya ng Pasukan( Nyuugakushiki ) 

1.  Ano ang Nyuugakushiki ? 
Ito ay isang seremonya para sa mga batang mag-uumpisang pumasok sa elementarya na kasama ang kani-kanilang   

    mga magulang. Ito ay ang pagsisimula ng unang araw sa pagpasok sa paaralan na kung saan malugod na tinatanggap ng  
    mga guro at ibang mga mag-aaral ang bagong pasok na mga bata. Subalit ito ay isang pormal at hindi kasayahang tulad  
    ng isang party.  
 
 
2.  Sinu-sino ang mga Dumadalo ?  
     Bata : Bagong Pasok na Bata  (Mga datihang naka-enrol na bata ) 
     Tagapag-alaga : Sa bansang Hapon karaniwang kasama ang nanay o kaya ang tatay sa araw na ito. Sa kasalukuyan 
                   karamihan sa isang pamilya, ang dalawang magulang ay parehong dumadalo sa seremonyang ito.  

 
3.  Saan ito ginaganap ? 
     Ito ay ginaganap sa loob ng paaralan sa gymnasium. Sa oras ng seremonya, kadalasan na ang mga bata ay 

nakahilerang nakaupo sa harapan habang ang kanilang magulang naman ay nakaupo sa bandang likuran. 

4.  Ano ang gagawin ? 
 Pumunta sa reception table para ipatala ang pangalan, alamin dito kung anong klase o section ng bata. 

    Pagkatapos sa reception papasok sa loob ng kani-kanilang silid-aralan ang bata. Ang magulang naman ay maghihin- 
       tay sa gym ng elementarya. May mga nakatakdang upuan para sa mga magulang, ito ay nasa bandang likuran. 
    Sa pagsisimula ng seremonya, magsasalita ang prinsipal at ang pinuno ng PTA. Makinig sa mga sasabihin dito,  
       manatiling nakaupo at iwasan ang pakikipagkuwentuhan. 
   Magsisimula ang presentasyon ng mga guro sa bawat klase o section ng mga bata. Tatawagin ng mga guro isa-isa  
       ang pangalan ng mga bata sa kani- kanilang klase. Ang bata ay sasagot ng “HAI” kapag narinig nila ang kanilang  
       pangalan . Sanayin sa bahay ang bata sa pagsagot ng “HAI”. 
    Matapos ang seremonya, magkakaroon ng pictorial ( magkukuhaan ng litrato ) ang bawat grupo ng isang klase o  
       section kasama ang magulang. Ipapaliwanag ng guro sa mga bata ang kanilang mga gagawin sa loob ng isang araw,  
       kung ano ang dapat dalhin nito, aktibidad , patakaran at iba pang mga pakiusap. Pakinggang mabuti ang sasabihin 
       ng guro sapagkat ang mga ito ay mga mahalagang bagay para sa bata. Kung may mga bagay na hindi maintindihan,  
       tanungin ang guro pagkatapos. 
   Matapos magpaliwanag ang guro, ibibigay ang mga aklat at iba pang mga kagamitan sa pag-aaral ng bata. Dahil sa  
       marami at may kabigatan ang mga ito, magdala ng malaking lagayan ( bag ) at ang mga ito ay iuuwi lahat sa bahay. 
        
 
 
 
 

  Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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5.  Mga Kasuotan / Ano ang mga dadalhin? 

Kasuotan ng Bata 
       May mga batang karamihan ay nakasuot ng bestida, palda at blusa o kaya suit sa pagkakataong ito. Subalit may mga 

paaralan na kinakailangang magsuot ng uniporme.  Alamin sa guro ang tungkol dito. 
 
 
 
 

Kasuotan ng magulang o tagapag-alaga 
       Karamihan sa mga magulang ay nakasuot ng pormal na damit o suit sa araw na ito. Bagama't walang nakasaad na  
      magsuot ng ganitong uri ng kasuotan, iwasan lamang ang magsuot ng T-shirt, jeans ( maong na pantalon ). 
 

 Mga dapat dalhin ng bata 
         sapatos na gagamitin sa loob ng paaralan.                         
        bag na ginagamit ng mga bata sa elementarya. ( randoseru ) 
         Mga bagay na dapat dalhin para sa unang araw ng pasukan na nakasulat sa 

 notification ng nyuugakushiki. 

 Mga dadalhin ng magulang o tagapag-alaga 
        Mga bagay na nakasulat sa impormasyon sa araw ng notification ng nyuugakushiki ( tsinelas, lagayan ng isinuot na 
      sapatos o plastik bag, gamit sa panulat, malaking bag o lagayan ng mga aklat at iba pang kagamitan ng mga bata na 

dadalhin sa pag-uwi). 
 Maaaring kunan ng video o camera ang bata subalit huwag hayaang makaistorbo o makaabala sa iba. Ilagay sa 

manner mode o patayin ang telepono o cell phone.   
 

Huwag kalilimutang dalhin ang Jidouseito Chousahyou / Kenkou-card. Ang Jidouseito Chousahyou ay isang  
         uri ng kard na ipinadadala mula sa city hall para sa mga batang magsisimulang mag-aral sa elementarya, kung  
         saang paaralan dapat pumasok ang bata . Ito ang magpapatunay na ang bata ay nakatala o nakarehistro sa  
         mismong elementarya. Huwag kalimutang dalhin ito sa araw ng unang pasukan nyuugakushiki . At ang Kenkou-card 

naman ay ukol sa kalusugan ng katawan ng bata.   Ang mga ito ay mahalagang dokumento na dapat dalhin, 
ingatan na huwag mawaglit. 

     
6.  Pumunta ng Maaga ! 

Ang nyuugakushiki ay nagsisimula sa mismong nakatakdang oras. Pumunta ng maaga sa araw na ito 15 minutos bago 
magsimula ang seremonya para maiwasan ang mahuli sa oras. Kapag mahuli sa pagdating at biglaang mahihiwalay ang 
bata sa magulang, mag-aalala ng labis ang bata. 

 
7.  Ang nyuugakushiki ay isang pagkakataon ! 

Karamihang dumadalo sa araw na ito ay ang mga bagong pasok na mga bata, magulang o tagapag-alaga at mga guro.  
Dito makikita ang sitwasyon ng bata sa paaralan, kung sino ang mga batang makakasalamuha sa araw-araw na pag-aaral, 
at kung sino ang guro ng bata. Isang pagkakataon din ito para makausap ng personal ang ibang mga magulang at maging 
ang guro ng bata. Sa mga unang araw ng pasukan, maraming mga katanungan o mga alalahanin kaya ito rin ay isang 
pagkakataon para makausap ang guro nang magkaroon ng kaliwanagan at kasagutagan sa isipan. 
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Pakikipag-usap sa Guro 

May nakatakdang araw ng pag-uusap ng guro at magulang tungkol sa bata, tungkol sa pamilya at iba pang tungkol sa  
pamumuhay ng bata sa elementarya. Ito rin ang araw ng pagpapalitan ng impormasyon. Huwag kalilimutang magdala ng  
tsinelas pagpunta ng paaralan. Bukod sa araw na ito, maaari rin namang makipag-usap sa guro sa anumang oras kung may  
nais sabihin.

1.  Ang Pagdalaw ng Guro sa Tahanan ( bahay ) ( Katei Houmon )   
 

Dadalaw ang guro sa bawat tahanan o bahay ng mga bata. Siguraduhing nasa bahay ang magulang sa nakatakdang oras  
ng pagdalaw ng nito. Isasaayos at iaawas ng guro ang oras sa magulang kung kelan puwedeng makadalaw ito sa tahanan o  
bahay. 

Ang nakatakdang petsa at oras ay ipapaalam sa magulang bago dumalaw sa bahay. At dahil sa mga ilang bahay ang  
mapupuntahan ng guro sa loob ng isang araw, may takdang oras ng pamamalagi ang guro. Hindi ito puwedeng magtagal sa  
isang bahay, kung kayat ihanda na agad ang mga nais na itanong o sasabihin sa guro. 

Ang pakay ng guro ay hindi lamang para kausapin ang magulang o tagapag-alaga kundi aalamin din nito kung nasa anong  
sitwasyon ang pamumuhay ng bata at para malaman kung saang lugar ito nakatira. May pagkakataon na papasok ang guro  
sa loob ng bahay at may pagkakataon naman na sa may pintuan ng bahay lang ito makikipag-usap. 
 Hindi na kailangang magabala sa paghahanda ng pagkain o inumin sa araw na ito. 

Kapag ang bata ay matagal ng hindi pumapasok sa klase, may posibilidad na puntahan at dalawin ng guro sa tahanan. 
     
2.  Pag-uusap ng Guro at Magulang ( Kobetsu Kondankai )   
   Pag-uusap ng Mga Guro at Mga Magulang sa Klase ( Kurasu Kondankai )    
 
   Dito ay pag-uusapan ang lagay ng bata sa elementarya. Maaaring humingi ng payo sa guro o magtanong ukol sa 
  pamumuhay ng bata sa paaralan. Ito ay isang mahalagang oras para makapag-usap ang magulang at guro ng personal. 
   Ang Kobetsu Kondankai ay usapan ng magulang ng bata at guro lamang. May nakatakdang haba ng oras ang usapan. 
  Ang oras at araw ay aalamin at aayusin ng guro na ayon sa puwedeng oras ng magulang bago ito dumating sa takdang  
  araw. Upang maiwasan ang pagkaantala sa iba pang mga magulang na darating sa araw na ito, tiyakin ang oras na naka- 
  takda. Siguraduhin ang pagdating sa elementarya at huwag magpahuli sa nakatakdang oras. Kung hindi makakarating sa  
  takdang oras dahil sa trabaho, mangyari lamang na tumawag sa paaralan hanggat maaga. 
   Ang Kurasu Kondankai ay pagtitipon ng mga magulang ng mga bata sa buong klase at ito rin ang oras ng pakikipag- 
  ugnayan nila sa guro. Maging aktibo tayo sa pagsali sa pagtitipong ito. 
    

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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3.  Ang Pagdalaw ng Magulang sa Klase ng Bata ( Sankanbi ) 
 

Ito ang pagmamasid ng magulang sa pamumuhay ng bata sa loob ng paaralan. Ang mga magulang ay nakatayo sa likuran  
ng klase habang tahimik na pinanonood ang mga bata. Upang hindi makaabala sa pag-aaral ng mga bata, manatiling tahimik at  
iwasan ang pagsasalita. Patayin o ilagay sa manner mode ang telepono o cellphone at kung gagamit ng camera o video, sigura- 
duhing hindi makakapuwerhisyo sa ibang tao. 
 Ang pagtitipon na ito ay mismong ipinababatid sa magulang bago dumating ang takdang araw at oras. Mangyari lamang na  
basahin at alaming mabuti ang impormasyon at tiyaking hindi mahuhuli sa oras kung makakapunta sa araw na ito. 
 
4.  Kung sakaling hindi makakaintindi ng salitang Hapon .... 
 

Sa Katei houmon o kaya Kobetsu Kondankai na ito, maaaring hindi magkaintindihan ang guro at magulang o tagapagalaga ng 
bata. May mga pagkakataon na hindi maipaliwanag sa guro ang gustong sabihin dahil sa kakulangan sa oras. Alamin sa 
elementarya kung may interpreter na puwedeng tumulong sa oras ng pakikipag-usap sa guro. 

Maaaring makiusap sa isang kakilala na marunong magsalita ng wikang Hapon na samahan sa oras na makikipag-usap sa 
guro.Subalit hindi pinahihintulutan ng paaralan ang anak na mag-interpret para sa magulang kahit ito pa ay magaling sa pagsa- 
salita ng wikang Hapon sa kadahilanang may mga bagay na hindi ipina-aabot ng bata sa magulang ang sinasabi ng guro lalo't  
kung sa inaakala nito na hindi maganda para sa sarili. Ipapaliwanag lang nito ang mga bagay na maganda at ang bagay na  
pangit ay hindi na ipapahayag sa magulang. Para maiwasan ang masalimuot na usapan, kinakailangang magsama o magkaroon  
ng taong mapagkakatiwalaan, marunong magsalita at nakakaintindi sa wikang Hapon. 
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Ekskursyon ( Ensoku ) / Field Trip ( ShakaiKengaku ) 

1.  Ano ang ensoku ? 
     

Ito ay isang aktibidad sa pagsasanay na kasama ang grupo,pakikisalamuha sa bawat isa at ito rin ay isang magandang 
pagkakataon para matuto ng tamang kaugalian sa labas. 
 

Sa Paglalakad 
  Medyo may kalayuan ang lalakarin ng mga bata. Malimit na pinupuntahan dito ang lugar na may palaruan o park, kung saan 

malayang maigagalaw ang mga katawan sa paglalaro ng game at ang pakikisalamuha sa kalikasan at dito rin magkaka- 
samang kakain ng kani-kanilang sariling dalang baon. 

Kung gagamit ng sasakyan 
    Sa malayong lugar na pupuntahan, maaaring gamitin ang bus o tren ng mga bata. Kadalasang pinupuntahan nila ay sa zoo 

kaya sa mga pampublikong lugar na kung saan din nila kakanin ang kani-kanilang mga dalang baong pagkain at inumin.

2.  Ano ang Shakai Kengaku ? 
 

Maliban sa pagsasanay ng pakikipagsalamuha sa grupo, ang mga bata ay may pagkakataon para palawakin ang kanilang 
kaalaman at karanasan maging sa labas ng paaralan. Pupuntahan nila ang mga lugar katulad ng museyum, pabrika at iba pang  
mga pampublikong institusyon. Ang Shakai Kengaku ay isang paraan sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa lipunan. Dito ay 
magdadala silang lahat ng baong pagkain. 
    
 
 

3.  Ano ang kasuotan ?  Ano ang dadalhin ? 
     
       Kasuotan 

 Damit na komportableng kumilos 
 Sport Shoes ( Hindi na kailangang bumili ng bago, sapatos na palagiang ginagamit.) 
 Sumbrerong ginagamit sa elementarya. 

     
      Mga Dadalhin ng Bata 
          Baong pagkain ( Obentou ) ( Tingnan sa pahina 132 ( Obentou / Suitou ) ) 
          Baong inumin ( Suitou ) ( Tingnan sa pahina 132 ( Obentou / Suitou ) ) 
          Snacks ( Oyatsu ) 
         Limitado ang halaga ng mga snack na dapat dalhin ng bata. Karamihan sa mga elementarya ay hanggang 300 

yen lamang. 
            May mga pagkakataong hindi puwedeng magdala ng snack ang mga bata. 

Sumangguni sa guro kung mayroong katanungan o hindi maintindihan. 

 
Ang ensoku at shakai kengaku ay ang pinakahihintay ng mga bata sa una pa lamang. Pangalagaang mabuti ang 
kalusugan ng bata na huwag magkasakit sa pagkakataong ito. Subalit kung sa takdang araw na ito ay hindi maganda ang 
pakiramdam o may sakit ang bata, siguraduhing tumawag sa elementarya kung ang bata ay liliban. 
( Tingnan ang pahina 40 ( Ang Pagtawag sa Elementarya) ) 
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 Pansapin / Picnic Mat 
Magdala ng pansapin o picnic mat na tama ang lapat at laki sa pag-upo ng bata kungkakain.  

 Towel o tuwalyang maliit ( Bimpo ) 
 Pamunas ng Kamay 

Gagamitin sa oras ng pagkain. 
Maghanda ng bimpo, basain ito at pigain ng mabuti. 
Ilagay ang bimpo sa isang lagayan o sa plastik ng basa. 

 Panyolito ( handkerchief ) / Tissue paper 
 Knapsack 

          Ilagay ang lahat ng mga gamit ng bata sa loob ng knapsack. Ang knapsack ay isasabit sa magkabilang 
balikat ng bata habang naglalakad ng may kalayuan. 
Maghanda ng knapsack na nararapat sa laki ng katawan ng bata. Hindi puwedeng gamitin ang  
knapsack na may caster o gulong kahit na mabigat pa ang gamit na dadalhin nito. 

 
  Mga Kailangang Gamit sa Shakaikengaku Field trip   

     Pencil Case ( lapis at pambura )   
 Ang ibinigay na shiori sa elementarya 

      ( Isang papel na may mga nakasulat kung ano ang gagawin sa ensoku fieldtrip at mga bagay na dapat 
ihanda o dadalhin ay shiori ang tawag. )                                    

4.   Sa Araw na Maulan 
 

May posibilidad na hindi matuloy ang ensoku field trip kapag umulan. Alamin at tiyakin sa guro 
habang maaga pa bago umulan. 

      [ Uten Enki ] .... Kapag umulan ipagpapaliban ang ensoku / field trip na ito at isasagawa sa ibang araw. 
      [ Uten Chuushi ]... Kapag umulan ang ensoku / field trip ay kanselado o hindi matutuloy. 
      Kapag ang ( ensoku ) field trip ay hindi natuloy, may pasok ang elementarya at ang mga bata ay  

may klase. 
      Kinakailangang maghanda ng baong pagkain ang bata sa araw na ito, may ensoku field trip man o wala.  
 
 
5.     Mga Iba pa 

 
      Medyo may kalayuan ang lalakarin ng mga bata habang dala-dala ang kanilang mga gamit. Tiyakin 
        na nasa magandang kondisyon ang katawan ng bata. Kung masama ang pakiramdam ng bata bago 
        dumating ang araw na ito, mangyaring ipaalam agad sa guro. 
      May pagkakataon na kakailanganing sumakay o gumamit ng anumang uri ng transportasyon sa araw  
        ng ensoku field trip, para sa mga batang mahihiluhin sa sasakyan, painumin ito ng gamot bago  

sumakay. 
      Maliban sa mga nakasulat na gamit na dadalhin, hindi maaring magdala ng iba pa katulad ng game. 
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Pool 

1.  Ano ang pool? 
   Ginagamit ang pool sa edukasyong pampalakas ( P.E. ) sa oras ng paglangoy. Sa umpisa ay sasanayin silang maglaro sa  
  mababaw na lugar. Pagsapit ng ika-3 hanggang ika-4 na baitang, sasanayin at pag-aaralan na ang paglangoy sa malaki at  
  mala-lim na bahagi ng pool. Walang dapat alalahanin kung ang bata ay hindi marunong lumangoy.  
 
2.  Kailan makakagamit ng pool ? 
   Ito ay magsisimula sa may bandang katapusan ng Hunyo hanggang sa bago magbakasyon. 
  May mga araw na may pasok para sa pool sa panahon ng bakasyon. 

   Maging laging handa sa 3 kagamitang dadalhin, anumang araw na magkakaroon ng pagsasanay sa pool. 
 
3.  Ano ang mga dadalhin? 
   May posibilidad na hindi makakagamit ng pool kapag kulang ang mga kailangang gamit, kayat nararapat na ihanda ng maaga. 
  Magtanong sa guro kung hindi alam ang lugar na maaring pagbilihan ng mga kagamitan. May mga gamit sa pool na ipinagbibili 

sa araw ng ( sankanbi ) ng paaralan.  
 
 

Check Mga dadalhin / Mga Dapat Alalahanin 

Kasuotang Panlangoy 
   

May mga unipormeng  
 panlangoy na gamit ang 
 paaralan. Kadalasang kulay  
 nito ay asul.

  
Para sa batang 
lalaki, short na pan- 
langoy.Hindi na kai- 
langan ang pang- 
itaas na kasuotan. 

 

Paunawa:  Walang magsusuot ng panty o brief kundi ang panlangoy 
                 na kasuotan lamang. Sulatan ng pangalan ang mga kasuotan. 

 Sumbrerong  
   Panlangoy / Swim cap 
    

May mga paaralang
uniporme ang sumbrero 

     Ito ay sumbrerong gawa sa nylon.                
     Itali ang mahabang buhok ng goma o rubber band.  
 

Isulat ang pangalan sa makikitang lugar.              

 Goggles 

 
     Gumamit ng goggle na puwedeng ayusing mag-isa. 
 

 Isulat ang pangalan sa makikitang lugar. 

Mula sa buwan ng (     ) araw (      ) magsisimula ang pool.

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindaihan. 

Para sa batang babae, 
panlangoyna isang buo 
o magka-hiwalay ang 
pang-ibabaat pang-itaas 
ngunit hindi dapat makita 
ang pusod. 
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 Paunawa: Ipinagbabawal ang magdala ng salbabida, bola at iba pang mga laruan. 
 
4.  Para makasali sa pool 
   Sa araw na may pool, alamin ang temperatura ng katawan ng bata kung puwede itong makasali sa pool. Kapag 
   ang bata ay kagagaling lamang sa sakit at hindi pa gaanong maayos ang pakiramdam, huwag piliting sumali sa pool. At  
   kahit na sa inaakala ng magulang na puwede itong sumali, mababase din sa desisyon ng guro kung papayagan o hindi  
   itong gumamit ng pool. Alamin lamang ang mga sumusunod na nakasulat para sa kalagayan ng bata. 
 
     Sa Bahay         Tingnan ang temperatura ng katawan ng bata. Pag-isipang mabuti kung maaaring sumali sa  
                      pool ang bata batay sa kondisyon ng katawan nito sa nakaraang araw. Nasa magulang ang     
                      pagpapasya. 
                       Kung may pool card, isulat lamang dito kung puwedeng sumali sa pool. May mga elementar- 
                      yang kakailanganin ang pirma o stamp ng magulang. Alamin sa guro kung ano pa ang ibang  
                      dapat na gagawin. Nakakapagod ang pagsali sa pool, kung hanggat maaari ay maagang  
                      patulugin ang bata hindi lang sa araw na may pool kundi bago sumapit ang takdang araw  
                      na ito.     

 Sa Elementarya     Kung may pool card, ito ay dapat sulatan at ibigay sa guro. May mga pagsisiyasat  
                      o inspeksiyon na ginagawa sa paaralan. Dito aalaming muli ang kondisyon ng katawan 
                      ng bata at kahit na mabuti ang pakiramdam nito kung may mga nakalimutang dalhing 
                      gamit sa paglangoy, nakalimutang kunan ng temperatura ang katawan o kaya nakali- 
                      mutang dalhin ang pool kard, hindi ito makakasali sa pool. Siguraduhin at tiyakin kung 
                      ano ang lahat na mga kakailanganin. 

Mga dahilan na hindi puwedeng mag-pool 
 Kapag may sugat  ( kahit na may band aid, hindi puwedeng gumamit ng pool. ) 

Kapag may lagnat  ( kahit walang lagnat sa umaga ngunit nagkaroon ng lagnat sa nakaraang araw, tiyaking  
       mabuti ang kalagayan ng bata bago magpasya.) 

 Kapag hindi pa nakapagpapasuri ( gyouchuu kensa ) ng threadworm o bulate sa katawan. At kung mayroong 
   nakita sa resulta na hindi pa nagagamot. 
   ( Tingnan sa pahina 106 ( Gyouchuu Kensa ) ) 

Pananakit ng tiyan Pagtatae Kulugo 

Impeksyon o pamamaga ng mata  Kuto   Impetigo (singaw sa balat na nakakahawa )

Sakit sa puso       Sakit sa bato  Impeksyon sa tainga 

Tuberkoluses Nyumonia   

 Tuwalya 

Pamunas ng katawan. Maghanda ng tuwalyang maygoma sa paligid 
 para magamit sa oras ng pagbibihis.Ito ay para hindi makita ang 
 katawan pag nagbibihis. 

 Isulat ang pangalan sa makikitang lugar.      

 Pool Bag  
 Bag na lalagyan ng tuwalya at damit panlangoy. Basa ang tuwalyang 
 ginamit na panlangoy kaya maghanda ng bag na lagayan ng  
 basang mga gamit. ( Halimbawa: Plastik na bag. ) 

 Isulat ang pangalan sa nakikitang lugar.         

  Ito ay mga nakakahawang 
  sakit, siguraduhing sundin 
  ang payo ng doktor. 
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Buwan   Petsa   Araw 
Pirma o stamp ng magulang 

Puwedeng sumali sa pool. 

 
Hindi makakasali sa pool. 

Bahaging may Karamdaman Dahilan Check 

Markahan ang bahagi ng katawan na  
may karamdaman.

Nagkatrangkaso.  

May lagnat.  

Masakit ang tiyan.  

Nagkasugat.  

May sakit. 
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Pagsasanay para sa pag-iingat sa Sunog / Lindol 
( Bousai / Hinan Kunren ) 

            
 
 1.  Pag-iwas sa trahedya at pagsasanay para sa pag-iingat kung may lindol o sunog.  
     ( Bousai / HinanKunren ) 
 
       Sa elementarya, dahil sa hindi alam kung kelan mangyayari ang sunog o anumang sakuna, madalas ang pagsasanay  
      na itinuturo sa mga bata kung paano makakaiwas dito. Hindi lamang sa paghahanda sa sinasabing nalalapit na ( Toukai  
      Jishin lindol sa Toukai area ) kundi pagsasanay din sa sunog at depensa kung sakaling pasukin ng masamang tao 
      ang paaralan. Maaaring mangyari ito habang nasa loob ng tahanan kayat makabubuti ring pag-usapan sa pamilya na 
      mapaghandaan ang sakuna. Ihanda na rin ang mga pagkain at gamit kung sakaling dumating ang ganitong pangyayari. 
  
 
 
 
  2.  Tungkol sa suporta sa sakuna                                      
 
        lindol sa Toukai Area ( Toukai Jishin ), mga uri ng impormasyon sa lindol.           
            Ang impormasyon tungkol sa Toukai Jishin ay makikita sa website, telebisyon, radyo at gagamitin ang linya ng  
          radyo ng munisipal para ipaalam sa mga tao ang nangyayari. Subalit hindi natin masisiguro kung ang prediksyon  
          ay tama. May mga biglaang lindol na walang impormasyon. 
 
 
           impormasyon tungkol sa lindol ng Toukai Area. ( Toukai Jishin Yochi Jouhou ) 
              Kapag naobserbahan na may panganib na lindol na mangyayari, ( Keikai sengen ) ang ilalabas na balita. 
              Kapag nakapagbigay na ng impormasyon sa lindol, lahat ng elementarya ay walang pasok. At kung ang bata  
            ay nasa paaralan sa oras na iyon, sunduin agad ang bata. Kaugnay nito, mangyayari din ang paglilisan ng mga  
            tao, pagkontrol sa daloy ng trapiko, pagsasara ng mga tindahan at iba pa. 
 
 
            impormasyon sa lindol. ( Toukai Jishin Yochi Jouhou ) 
              Ito ay ibabalita kung mas mataas ang senyales ng pagdating ng lindol.  
              Kapag ito ay ibinalita, lahat ng elemen-tarya ay walang pasok. Sunduin agad ang bata kung nasa paaralan  
            ng oras na iyon. 
 
 
 
        Hikiwatashi  

Magdesisyon kung sino ang susundo sa bata kapag may lindol na mangyayari. 

Sa ganitong pangyayari, hindi basta-bastang maiuuwi ang bata ng hindi ipinaaalam sa guro. Hingin ang  
            pahintulot ng guro bago iuwi ang bata. 

May mga pagsasanay na ginagawa para sa Hikiwatashi Kailangan ang partisipasyon ng magulang para 
              malaman kung paano ang paraan at ang daloy ng pagsundo. 
 

   Sumangguni sa guro kung may katanungan o hindi maintindihan. 
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 Sports Festival( Undoukai ) 

1.   Ano ang undoukai ?

Ang undoukai ay isang uri ng edukasyong pampalakas / track and field at ibat-ibang uri ang mga gina- 
     gawa dito. May sama -samang grupo ( team work ) o kaya isahang ( indibidwal ) paglalaban sa palakasan 
     at pabilisan, ito ay para mahubog din ang mga bata sa pakikisama sa kanilang kapwa. Ang mga bata ay mag- 
     sisimulang magsanay kapag malapit na ang araw na ito. Malugod na inaabangan ng mga bata ang pagpunta 
     ng kanilang pamilya upang panoorin ang undoukai na ito. Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa araw na ito. 
       Ang araw ng undoukai ay nababase sa bawat paaralan, may paaralang Mayo at ang iba naman Setyem- 
     bre isinasagawa. 
 
      

 
 
2.   Sino ang mga kasali ? 
  
     Bata 
          Ang lahat ng bata ay kasali sa undoukai. 
     Pamilya at Kamag-anak 
          Dito sa Japan, maraming pamilya ang pumupunta sa undoukai. Masayang pinanonood ng pamilya  
        ang mga bata at dito ay makikita nila ang pag-unlad ng kanilang mga anak. May mga magulang sa PTA 
        ( p.138 ) ang sumasali sa ganitong pagkakataon. Maaari ding sumama at manood ang lolo, lola at 
        iba pang mga kamag-anak sa undoukai. 

May mga ibang tao ( guest ) sa distrito ng paaralan na imbitado sa araw na ito. 
 
 
3.   Saan ito gaganapin ? 
 
     Kadalasang ginaganap ito sa playground / palaruan ng paaralan. 

 
4.   Ano ang gagawin ? 
 
     Pagsimula ng seremonya 
          Sa pag-umpisa ng seremonya ay pangungunahan ang pagbati ng prinsipal. Ipapahayag din ang mga 

       dapat pag-ingatan sa undoukai. 
      
      

Sumangguni sa guro kung mayroong mga katanungan o hindi maintindihan. 
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       Paligsahang laro / Sayaw
Ang susunod ay paligsahan at sayaw. Ang mga bata ay kasali dito sa paligsahan o sayaw. Alamin  

          kung saan at anong bahagi ng paligsahan o sayaw nakasali ang bata. Tingnan at basahin ang ibinigay  
          na listahan hinggil sa programang ito. Panoorin ang pinagsikapan ng bata para sa araw na ito. 
 

 Undoukai seremonya sa pagtatapos ng  
            Sa pagtatapos ng seremonya, ang prinsipal ay magsasalita at babatiin ang mga bata sa kanilang  
          masi-gasig at masiglang paglahok. Dito ay bibigyan ng karangalan ang grupo / team na may  
          pinakamataas na puntos at iba pang grupong nanalo. 

 
5.   Ano ang susuotin at dadalhin ?                                         
     
      Damit ng bata 
           Damit na pang P.E. 
           Sports shoes  ( Hindi kailangang magsuot ng bago, isuot ang palagiang gamit na sapatos. ) 
           Pula't puting sumbrero  ( sumbrerong ginagamit sa P.E. ) 
           Bimpo / Tuwalyang maliit 
      Dadalhin ng bata 
           Inumin   ( Tingnan sa pahina 132 ( Obentou / Suitou ) ) 
             Paalala: Tsaa o tubig lamang ang ilalagay sa lagayan. 
      Kasuotan ng Magulang 
           May bahagi ng paligsahan na kailangang sumali ang magulang. Magsuot ng damit na madaling  
         kumilos at magdala na rin ng sport shoes. 

       
 
 
 
 

Halimbawa ng mga paligsahang laro na gagawin ng mga bata  
   

 Tokyousou .....  Paligsahan sa maikling pagtakbo. Ang unang makakarating sa goal ang mananalo. 
  
 Tsunahiki  .....  Tug-of-war, paligsahan na binubuo ng dalawang grupo sa palakasan ng paghila ng isang  
              lubid. Ang lubid ay hihilahin sa magkabilang dulo ng bawat grupo. 
 
 Kibasen   .....  Ito ay binubuo ng 4 na bata sa isang grupo.Ang isang miyembro ay bubuhatin at papasanin  
              ng tatlong kasamang miyembro. Pupunta sila sa ibang grupo upang tanggalin ng batang  
              pasan-pasan nila ang sumbrerong nakasuot sa ibang batang nakapasan din. Ang mga 
              bata ay nakapaa lang sa paligsahang ito sa kadahilanang mabilis ang kilos ng labanan. 
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 Dadalhin ng Magulang 
 
           Inumin ( suitou )         ( Tingnan sa pahina 132 ( Obentou / Suitou ) ) 

Paalala:  Bawal magdala ng alak. 
 
           Baong Pagkain ( obentou )  ( Tingnan sa pahina 132 ( Obentou / Suitou ) ) 
             Paunawa: May nakatakdang oras ang tanghalian. Kadalasan sa mga paaralan, pagsasaluhan 
                     ng bata at magulang ang baon, kaya sikaping huwag mahuli sa pagdala ng pagkain. 
                     Hindi pinahihintulutang kumain sa ibang lugar na kainan o sa restoran. Kung sakaling 
                     hindi makakasabay sa pagkain ng tanghalian ang magulang, ipagbigay alam sa guro 
                     hanggat maaga.  
 

 Picnic mat ( vinyl )    Ilalatag at gagamiting pansapin para sa upuan ng magulang habang  
pinanonood ang mga bata.  

 Camera o Video Cam  Gagamitin sa pagkuha ng litrato o video sa oras ng pagganap ng bata.  
Sikaping huwag makaabala sa ibang tao lalo na sa mga bata sa  
pagkuha nito. 

 
6.   Pumunta ng maaga ! 

 
         Magsisimula ang undoukai sa itinakdang oras. Pumunta sa lugar ng mga 30~15 minutos bago magsimula 
       undoukai. 

7.   Iba pa 
 
         Magkakasama ang buong klase at guro sa oras ng aktibidad na ito. Huwag dalhin ang bata sa  
           lugar na kinaroroonan ng magulang o pamilya o kaya isamang pauwi hanggat hindi pa natatapos  
           ang undoukai. 

Paunawa: May pagkakataong makapunta ang bata sa lugar ng magulang sa oras ng tanghalian  
                       para makasalo sa kainan. 
         Alamin sa guro kung ano ang gagawin kapag umulan. 
         Limitado ang lugar sa parking at maging sa pagkuha ng lugar na uupuan para manood, sumunod sa  
           mga patakaran at regulasyon hinggil dito. 
         Sa araw ng undoukai madaling uhawin ang bata kayat magpadala ng mas maraming inumin.  
         Ang undoukai ay hindi isang party o kasayahan kundi ito ay para panoorin ang mga bata sa kani- 
           lang masigasig na pinagsanayang aktibidad. Ipinagbabawal ang magpatugtog, magbarbecue, ang  
           magdala ng anumang mga uri ng alak at pagdala ng beach parasol sa lugar na ito. 
         Gupitin ang mga kuko sa kamay at paa ng bata, patulugin ng maaga bago dumating ang nakatak- 
           dang araw ng undoukai.     
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Pagtatanghal ng Buhay- Paaralan ( Gakushuu Happyoukai ) 

 
1.  Ano ang gakushuu happyoukai ? 
      Ang gakushuu happyoukai ay pagtatanghal ng mga bata ukol sa kanilang mga natutunan sa buhay-  
    paaralan, upang maipakita sa mga batang nasa ibang antas / baitang at sa mga magulang. May mga iba't-ibang 
    kaguriang ginagamit sa bawat paaralan katulad ng [ Seikatsu happyoukai ] [ Gasshyousai ] [ Gakugeikai ] ang iti- 
    natawag sa pagtatanghal na ito. Ang mga bata ay magtatanghal sa harap ng maraming tao, aawit ng mga  
    awitin, subalit ito ay isinasagawa ng buong klase o grupo at hindi ng isang tao lamang. May mga Art exhibits din  
    na ginaganap sa ganitong pagkakataon. 
       May mga ilang buwang pagsasanay na ginagawa sa mga bata bago sumapit ang araw ng pagtatanghal na  
    ito. May mga ninenerbiyos na mga bata sa oras ng pagta-tanghal subalit sa kabila nito, malugod natin silang  
    panoorin at bigyang pansin ang masinop nilang natutunan. 
 
2.  Sino ang mga kasali ? 
   Mga bata 
       Ang lahat ng mga bata ay kasali sa pagtatanghal ( gakushuu happyoukai ).   
 
   Pamilya at kamag-anak 
       Sa bansang Hapon, karamihang nanonood ang mga magulang ng bata. Pati na rin ang mga lolo, lola at  
    iba pang mga kamag-anak ay pumupunta para panoorin ang gakushuu happyoukai. May nakalaang mga 
    upuan para sa magulang at dahil sa maraming nanonood ng happyoukai kung hanggatmaaari ay ayusin  
    lamang ang pag-upo para makaupo ang karamihan. 
 
3.  Saan ito gaganapin? 
       Kadalasang ginaganap ang gakushuu happyoukai sa gym ng paaralan, pinakamalapit na community center 

o sa civic hall. 
 
4.  Ano ang gagawin ? 
    Pagsisimula ng seremonya 
       Sa pagsisimula ng seremonya, magsasalita at babati ang prinsipal at assistant principal. Mayroon ding  
    representative na bata ang magsasalita para bumati sa ganitong seremonya. 
 
   Pagtatanghal ( Gakushuu happyou ) 
       Susunod ang pagtatanghal ng mga bata, drama ( role playing ) o kaya pag-aawit ang karamihang  
    itinatanghal ng mga bata. May ginagamit na kompyuter, projector, mga kagamitan o instrumento sa  
    pagtugtog ng musiko sa pagtatanghal at ito ay nababase sa bawat baitang o antas at klase ( section ) ng  
    mga bata. 
       May ipinamamahaging ( gakushuu hapyoukai program ) listahan ng programa pagpapalapit ng dumating  
    ang araw ng pagtatanghal sa mga bata. Alamin kung anong oras at saang bahagi ng programa  
    magtatanghal ang bata. Kailangang maghintay sa oras na ito. Tahimik na panoorin ang nagtatanghal na  
    ibang mga bata. Dito ay mapapanood ang pagtatanghal ng nasa itaas na baitang o antas na mga bata,  
    malalaman kung ano ang pag-aaralan at gaano ang iuunlad ng sariling anak pagsumapit sa baitang na iyon. 
 
    Pagtatapos ng seremonya 
      Sa pagtatapos ng seremonya magsasalita at babati ang prinsipal at assistant principal. Mayroon ding  
    representative na bata ang magsasalita para bumati sa ganitong seremonya. 

 

Sumangguni sa guro kung mayroong mga katanungan o hindi maintindihan. 
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5.  Mga dapat ihanda / sanayin bago dumating ang araw ng pagtatanghal  
     Kung nahihirapan, makipag usap o Sumagguni sa gure sa lalong madaling panahon. 
   script 
         May mga dapat kabisaduhing mga salita na ibibigay bilang araling-pambahay sa bata para ihanda sa  
       araw ng pagtatanghal.  
 
   kostyum ( costume ) gamit  
       Maaaring may mga kostyum o kasuotan at gamit na dapat ihanda sa bahay. 
 
6.  Ano ang kasuotan sa araw ng pagtatanghal ? 
   Kasuotan ng bata 
       Pangkaraniwang isinusuot sa tuwina, ang kostyum ( costume ) ay dadalhin at isusuot sa paaralan. 
 
   Kasuotan ng magulang 
         Ang gakushuu happyoukai ay hindi pangkasayahang ( party ) selebrasyon. Maaaring magsuot ng  
       karaniwan o casual na damit, subalit sa kadahilanang ang paaralan ay lugar ng edukasyon, iwasan ang  
       pagsuot ng maruming damit, jogging pants o pambahay na kasuotan, kasuo-tang nakikita ang maraming  
       bahagi ng katawan o kaya party dress. 
 
   Mga dadalhin ng magulang 
         Listahan ng programa sa ( gakushuu happyoukai ). 
         Tsinelas ( gagamitin sa loob ng paaralan ) 
         Camera / Video 
           Magdala ng camera o video para makunan ang pagtatanghal ng bata, subalit sikaping huwag ma- 
           kaabala sa ibang tao at sa mga nagtatanghal. 
 
7.  Agahan ang pagpunta ! 
      Ang ( gakushuu happyoukai ) ay nagsisimula sa nakatakdang oras. Makakaabala sa mga taong nanonood  
    kung mahuhuli ng pagdating. Agahan ang pagpunta ng mga 15-30 minutos bago magsimula ang  
    pagtatanghal. 
 
8.  Iba pa  
      Magkakasama ang mga mag-aaral at mga guro sa oras ng gakushuu happyoukai. Kahit na tapos na ang  
        pagtatanghal, huwag isama ang bata sa upuan ng magulang o kaya ay iuwi. 
 
      Ang paglipat ng lugar o pagpunta sa banyo ay isagawa sa pagitan ng pagtapos ng bawat pagtatang-hal. 
 
      May mga paaralang nagpapahintulot sa pagkuha ng video o litrato at may mga paaralan namang  
        ipinagbabawal ang paggamit nito. Tiyakin at alaming mabuti sa guro. May mga lugar na nakatalaga sa 
        pagkuha ng litrato o video at kung kukuha ng litrato o video siguraduhing huwag itataas ng husto ang 
        ulo para hindi makapuwerhisyo sa mga nanonood sa likuran at huwag makaabala sa mga nasa paligid.  
 
      Huwag pagalitan ang bata kung ito ay nagkamali sa oras ng pagtatanghal. Sa halip ay isa-isip at isa-  
        alang- alang ang maraming beses na pinaghirapan para sanayin ang sarili sa pagtatanghal. Purihin ang  
        pinagsikapang pagsasanay ng bata. 
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Aralin sa Labas ng Paaralan ( Yagaigakushuu ) 

 

1.  Ang layunin ng panlabas na pag-aaral 
 
    Sa ika-5 baitang ng elementarya, may panlabas na pag-aaral ang mga bata na maaaring manatili ng 1-2 araw ( isang  
    gabing matutulog ) o kaya 2-3 araw ( dalawang gabing- pagtulog. ) Ito ay may pagkakaiba sa bawat paaralan. Ang  
    layunin dito ay pagsasanay sa mga bata habang malayo sa bahay at elementarya upang mapalalim ang pakikisalamuha sa  
    kapwa at maranasan ang buhay sa labas, madagdagan ang kaalaman tungkol sa kalikasan habang nakikipag-ugnayan sa 
    isa't- isa.  
 
 
 
 

 
 
 
2.  Saan gaganapin ? 
 
    Sa kasalukuyan, kadalasan sa mga paaralan ay ginagamit ang ( Shounenshizen no ie ) lugar na kadalasang  
    ginagamit ng mga mag-aaral o mga kabataan para sa panlabas na layunin ng pag-aaral.  Dito mararanasan ng mga 
    bata ang matulog sa loob ng tent. 
 
3.  Ano ang gagawin ? 
 
    Ang mga sumusunod ay mga aktibidad sa [ yagaigakushuu ]  
 
    [ Mga halimbawa ng aktibidad ] 

 ( Tozan )        pag-akyat ng bundok ( Mountain climbing ) 
 ( Orienteering )    Isang uri ng sport na ginaganap ng isang grupo, ito ay ang paghahanap ng mga " marka" sa  

               paligid sa loob ng limitadong oras na itinakda.   
 ( Hangou suisan )  Pagsasaing ng kanin, pagluluto at paghahanda ng pagkain para sa lahat. 
 ( Campfire )      ( Sa gabi ) may mga palaro at awitan ( kantahan )

 
 

4.  Mga dapat Ingatan
 
 Listahan na ipinamahagi ng paaralan para sa aktibidad na ito. Tiyakin at alaming mabuti ang mga  

kakailanganin at ihanda ng maaga ang mga dadalhin para huwag makalimutan. Malaking bag o lagayan  
ang dalhin subalit hindi puwedeng magdala ng may gulong o may caster. 

 Ito ay aktibidad na masayang pinakahihintay ng mga bata. Pangalagaang mabuti ang katawan at 
kalusugan ng bata na huwag magkasakit at ng hindi lumiban sa araw na ito.  

 Sa aktibidad na ito magkakasamang kakain at maliligo ang mga bata. Para sa batang may allergy o kung  
anumang pagkain na ipinagbabawal dahil sa relihiyon at iba pang mga ipinangangamba, ipagbigay alam  
agad sa guro.  

 Para sa anumang pangyayari na sumama ang pakiramdam ng bata, kailangang sunduin agad ng   
magulang. Siguraduhing maipaalam sa guro kung saan madaling matatawagan.  

 At kung sakaling may gamot na dapat dalhin, kailangang ipaalam at ihingi ng pahintulot sa paaralan.  
Huwag magdala ng gamot na walang pahintulot mula sa paaralan. 

      Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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 Lakbay Aral ( Shuugakuryokou )   

( Educational Trip ) 

  1.  Ang layunin ng Shuugakuryokou 
 
       Ang school trip para sa mga batang nasa ika-6 na baitang ng elementarya. Kadalasang ginaganap sa 
      loob ng dalawang araw ( isang gabing- pagtulog ) sa ibang lugar. Ito ay hindi kasayahang paglalakbay kundi 
      isang pag-aaral hinggil sa kultura, tradisyon at iba pang mga mahahalagang bagay na mga pangyayari ukol  
      sa bansang Hapon. Dito ang mga bata ay magmamasid at pag-aaralan ang iba't-ibang museum at lugar na 
      may kinalaman sa kultura ng Hapon. 
 
  2.  Saan matutulog ? 
 
        Matutulog sa isang hotel ( ryokan ) Japanese style o kaya sa ( minsyuku ) bahay para sa mga turista o  
      dayuhan,matutulugang lugar ng mga bisita mula sa ibang bayan . Dito sa lugar na ito matutulog, maliligo, 
      kakain ng umagahan at panghapunan ang mga bata. Para sa mga may allergy o ipinagbabawal na pagkain 
      dahil sa relihiyon, mangyaring ipaalam agad ng maaga pa sa guro. 
     
  3.  Saan pupunta ? 
 
      [ Mga halimbawa ng lugar na pupuntahan ng elementarya sa Aichi Ken ]         
 

  Kyouto  [ Kiyomizu Dera, Kinkakuji, Ginkakuji, Nijyoujyou at iba pa ]. 
 

  Nara    [ Narakouen, Toudaiji, Houryuuji at iba pa ]. 
 

  Mie     [ Isejinguu, Shima Spain mura, Toba suizokukan at iba pa ]. 
 
  4.  Mga Dapat Ingatan 
 
       Upang hindi maging mabigat sa bulsa malaking bayaran, unti-unti itong pinag-iipunan sa pamamagitan ng  
        buwanang paghuhulog sa paaralan. May nakatakdang halaga kung magkano ang ihuhulog at ibibigay sa  
        elementarya sa isang buwan. 
       Ang shuugakuryokou ay masayang pinakahihintay ng mga bata. Panatilihin ang magandang kondisyon at 

maayos na kalusugan na huwag magkasakit at nang hindi lumiban sa araw na ito. 
       Listahan na ipinamahagi ng paaralan para sa aktibidad na ito. Tiyakin at alaming mabuti ang mga ang 
        kakailanganin at ihanda ng maaga ang mga dadalhin para huwag makalimutan. Malaking bag o lagayan  
        dalhin subalit hindi puwedeng magdala ng may gulong o may caster. 
       May pupuuntahang shrine o temple sa aktibidad na ito. Kung ipinagbabawal ang pagpunta dito dahil sa  
        relihiyon, ipaalam agad ng maaga sa guro. 
       Para sa anumang pangyayari na sumama ang pakiramdam ng bata, kailangang sunduin agad ng   
        magulang. Siguraduhing maipaalam sa guro kung saan madaling matatawagan.  
       May mga paaralan na nagpapahintulot na magdala ng pera ang mga bata, subalit ito ay limitado kung 
        magkano ang dapat dalhin. Magbigay ng sapat sa nakatakdang halaga lamang na pera sa bata. 

   Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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Seremonya ng Pagtatapos ( Sotsugyoushiki ) 

 
1.   Ano ang sotsugyoushiki ? 
 
     Ito ay isang seremonya ng pagtatapos sa lahat ng mga aralin sa elementarya. Isang uri ng pagdiriwang ng 
     pagpapasalamat at pagpapaalam sa mga guro ng paaralan.  
     Ito ay hindi aktibidad na tungkol sa relihiyon. 
 
2.   Kailan ito gaganapin ?                           
 
     Ang sotsugyoushiki ay ginaganap sa buwan ng Marso.  
     ( Sa bansang Hapon, ang pasukan sa elementarya sa loob ng isang taon ay nagsisimula sa buwan ng Abril 
     at magtatapos sa buwan ng Marso ). 

Paunawa : Ito ay ginaganap minsan sa araw ng Sabado. 
 
3.   Sino ang mga dadalo ? 
        
       Bata 
         Ang lahat ng mga bata ay kasali kahit na ito ay ganapin sa araw ng Sabado. 
       Mga Magulang 
         Sa bansang Hapon, halos lahat ng mga magulang ay dumadalo sa araw ng pagtatapos. 
         Paunawa : Para sa mga lolo, lola at iba pang mga kamag-anak na dadalo, alamin muna sa guro 
                 dahil limitado ang bilang ng mga upuan,kung maraming pupunta para dumalo maaaring 
                 kapusin sa upuan. Tiyakin muna at ipaalam sa guro.  
 
4.   Ano ang mga gagawin ?    
 
       Pagbati ng prinsipal 
         Ang prinsipal ay magsasalita at magbibigay puri sa mga batang magtatapos. 
       Paggagawad ng mga Diploma ( Certificate ) 
         Isa-isang iaabot ng prinsipal ang diploma sa mga bata. 
       Pagbati mula sa Kinauukulan ng Edukasyon at Bisita ng Paaralan  
         Pagbibigay ng mga mensahe para sa mga batang magtatapos. 
       Pag-awit ng mga batang magtatapos. 
         Nagsanay sa pag-awit ang mga magtatapos na mga bata para ihandang awitin sa araw na ito. 
 
 
 
 

    Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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       pamamaalam na mensaha ng magtatapos 
         Ang magtatapos na bata ( representative ) ay magbibigay ng 

pamamaalam na mensahe sa lahat at ang mag-aaral na hindi pa 
magtatapos na bata ( representative ) ay magbibigay ng 
pamamaalam ng mensahe naman para sa mga magtatatapos.  

       Pictorial 
         Magkukuhaan ng litrato ang mga batang magtatapos, mga magulang at mga guro. 
 
5.   Ano ang isusuot at dadalhin?   
 
    Kasuotan                                                        
       Bata                                               
           Pormal na damit. Disente o maayos na damit ang karamihang isinusuot dito. 
         Para sa karagdagang kaalaman, magtanong sa guro. 
       Magulang 
           Magsuot ng disente at simpleng kulay ng damit. Halimbawa sa kasuotan ng babae- palda at  
         blusa na may jacket o kaya bestida. Mas makabubuting isuot ang kulay itim o asul ( dark blue. )  
         Para sa lalaki- mas makabubuti ang magsuot ng itim na suit ( black suits.) Huwag magsuot ng  
         jeans, t-shirt o sweat suits.    
       Dadalhin ng magulang 
       Panloob na tsinelas ( room slipper )  
       Camera / Video 
           Maaaring magdala ng camera at kunan ng litrato o video ang bata subalit tiyakin na huwag  
         makaabala o makagambala sa ibang mga tao. 
 
6.   Iba pa 
          
     Pumasok ng maaga. 
            Ang sotsugyoushiki ay nagsisimula sa takdang oras. Mangyaring pumunta ng 15 minutos bago  
          magsimula ang seremonya.  
       Ang uri ng seremonya ng pagtatapos 
            Ito ay seremonya sa pagdiriwang ng paglaki ng bata, pagdiriwang para sa maayos na paghahatid 
          para sa panibagong yugto ng buhay sa mataas na paaralan ( Junior High School. ) Subalit ito ay    
          hindi katulad ng isang masayang party. 
       Diploma 
            Ito ay isang katibayan sa pagtatapos ng elementarya ng bata. 
          Iuwi ng bahay, ingatan na ito'y huwag mawala.                                               
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Sa Oras ng Karamdaman / Sakit o Pagkasugat 
 

1.  Kapag may karamdaman o nasugatan ang bata 
Maging mahinahon kapag nangyaring magkasakit o masugatan ang bata sa loob o maging sa labas ng bahay. Kung ang 

ospital ay sarado o walang pasok dahil sa holiday, may mga serbisyo na maaaring tawagan para alamin ang lugar kung 
saan puwedeng dalhin ang bata. 
 

Kapag malubha ang karamdaman, tumawag ng ambulansiya sa numerong 119 Subalit kakailanganing magsalita ng 
Nihongo sa pakikipag-usap dito. Kung sakaling hindi marunong mag-nihongo, humanap ng taong maaaring makatulong na 
makipagusap sa paligid. At kung walang sinuman na makakatulong kumausap, sikaping ipaliwanag kahit na sa simple o 
paputol-putol na wikang Hapon. 

 
 
 

 
 
    
 2.   Pagkatapos pumunta ng ospital 
      Alamin sa manggagamot kung maaaring pumasok ng paaralan ang bata matapos suriin ng doktor. 
 

Kung hindi puwedeng pumasok 
        Huwag papasukin ang bata. Manatili sa loob ng bahay at alagaan ng mabuti. Upang huwag mag-alala ang guro, 
       ipaalam ang kalagayan ng bata at kung anong nararamdaman nito sa araw ng hindi pagpasok ng elementarya.  
 

Kung makakapasok sa klase  
         Kung makakapasok sa klase, mangyaring ipaalam sa guro kung anong kalagayan ng bata at kung ano ang  
       pangalan ng sakit nito. Mas makabubuting humingi ng kasulatan sa manggagamot na magpapatunay tungkol sa  
       karamdaman ng bata, na ito ay puwedeng pumasok sa paaralan. 

Mga Katanungan o Bagay na Dapat Ipaalam: ( Aalamin ang pakay ng pagtawag.) 
    

   sunog (Kasai) o ambulansiya (Kyuukyuu)  
ambulansiya po. (kyuukyuu desu)

tirahan ( lugar na kinaroroonan ) (jyuusho)  
 sabihin ang lugar o address kung saan dapat papuntahin ang   

         ambulansiya. 
pangalan (Namae), kontak number ( telepono ) (renrakusaki)  

Pangalan ng taong tumawag at kontak number ( telepono ) 
kailan? (itsu) , sino? (darega), saan? (dokode), papaano? / anong nangyari?  
(doushite kegawo shitanoka)  

Sabihin kung kailan,saan at kung anong nangyari sa bata 
Anong kalagayan sa ngayon ( Ima donna jyoutai ka)?  

Ipaliwanag ang kalagayan ng bata sa kasalukuyan. 

Gabay Para sa Ibang Wika 
 
Sabihin ang pangalan ng pinakamalapit na estasyon ng tren, kung saang distrito ito, pangalan ng lugar lungsod o bayan. 
Pagkatapos nito ay sasabihin o ipapadala sa fax ang mga impormasyon kung saan ang pinakamalapit na pagamutang 
maaaring puntahan. May nakalaang serbisyo sa 5 wikang banyaga  ( Intsik o Chinese, Ingles, Portuges, Espanyol at  
Korean.) 
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3.  Para sa mga anumang pangyayari  
      Ang mga bata ay kadalasang nagkakasakit o nagkakaroon ng sugat. Para maiwasan ang pagmamadali o pagpapanik sa 

oras na ito. Alamin ang pangalan, lugar at katawagan ng ospital. 
 

 

 
 
  
 4.  Ano ang maaaring gawin sa pagamutan (hokenshitsu) ? 
 

Ano ang Hokenshitsu ?                       
 Mayroong klinika o pagamutan sa loob ng elementarya. Sa loob ng pagamutan (hokenshitsu) ay may nursing teacher 

(yougokyouyu)  na nagbibigay ng paunang lunas na gamot sa mga batang may sakit o may sugat. Sila din ang 
nagpapasya kung kinakailangang dahil ang bata sa ospital o hindi.  

 Ang nars ay hindi isang manggagamot o doktor kaya kung nararapat, dalhin at patingnan agad ang bata sa ospital. 
 

Kung Kakailanganin ang Sundo 
       Base sa kalagayan ng bata, ayon sa pagtingin ng nars at napagpasyahang " kailangang dalhin ang bata sa ospital " o 

kaya " hindi makakapag-aral sa loob ng silid-aralan dahil sa nararamdaman," sunduin agad ang bata sa paaralan. At para 
sa mga oras ng di inaasahang sakit o pagkasugat ng bata, tiyaking maibigay sa paaralan ang katawagan o telepono kung 
saan madaling makakausap o makokontak. 

    

Aichi Kyuukyuuiryou Guide  
  Ang homepage ng Aichiken Kyuukyuuiryoujyouhou System Aichi Kyukyuiryou Guide ay may  
  impormasyong makikita sa ilang mga wikang banyaga. 

Aichi Iryoutsuuyaku System  
May mga ilang ospital o pagamutan sa Aichi Ken na may interpreter o translator sa ibang wika.  

   Maaaring tingnan sa homepage ng wikang banyaga. 

 
Tungkol sa Paggamit ng Gamot 
 

Hindi puwedeng maghabilin ng gamot sa paaralan. At kung sakaling kakailanganing uminom ng gamot ang bata, 
sanayin itong uminom mag-isa. Dahil sa hindi puwedeng magdala ng gamot sa paaralan, ipaalam sa guro kung ang 
bata ay may dalang gamot na kailangang inumin sa takdang oras. 
May mga gamot na kailangang inumin tatlong beses sa isang araw. Maaaring inumin ito sa umaga bago pumunta ng 
elementarya at sa hapon, pagbalik ng bahay. Alamin sa doktor kung ilang oras ang nararapat na maging pagitan sa 
pag-inom ng gamot.  
May mga gamot na puwedeng inumin dalawang beses sa isang araw sa halip na tatlong beses sa isang 
araw, ito ay maaaring ipakiusap sa doktor. Sumangguni sa manggagamot. 
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Ang Pagbabago ng Katawan 

 
1.  Tungkol sa pagbabago ng katawan 

 
      Sa pagpasok ng bata ng elementarya, mula sa anim 6 hanggang 12 labindalawang taong gulang, lumalaki at  
    unti-unting nagbabago ang kanilang mga katawan. Nadadagdagan ang timbang, taas at may mga iba pang pag-  
    babago sa pangangatawan nito. Dahil sa mga pagbabagong ito, maaaring malito at mahiya kung kayat kaka- 
    ilanganin ang malawak na pang-unawa at pagsuporta ng magulang o tagapag-alaga. Pangalagaang mabuti ang  
    paglaki ng bata. 
 

2.  Mga gamit na ayon sa katawan  
  
      Ang bata sa elementarya ay tumataas mula 30cm. ~ 40cm. at 20kg. ~ 30kg. naman ang idinadagdag na tim- 
    bang nito. Maaaring hindi na maisusuot ang damit sa nakaraang taon kayat ipasuot ang nararapat na kasuotan 

angkop sa laki ng bata. Hindi na kailangan pang bumili ng bagong kasuotan. Maaaring gamitin ang damit na 
pinaglakihan o pinaglumaan ng kapatid o kaya maaaring makabili ng mura sa free market o recycle shop.  

 
3.  Ano ang Dainijiseichou ? 

 
      Ang dainijiseichou (adolescent) ito ay ang mga pagbabago ng katawan mula bata, sa pagiging isang bina- 
    tilyo o dalagita. Karaniwan sa 10 gulang o edad ng bata nagsisimula ang mga pagbabago sa iba't-ibang bahagi ng 
    pangangatawan. Subalit may mga batang babae mula 7 pitong taong gulang at batang lalaki na mula 9 siyam 
    na taong gulang ang maagang nagsisimulang magbago ang katawan. 

 Dahil sa mga pagbabagong ito, makakaramdam ng pagkalito at pagkahiya ang bata. Maaaring hindi 
makapagsalita ang bata dahil sa mga ibinabago. Kayat hanggat maaari ay magulang ang magpasimulang 
kumausap. Kakailanganin ang malawak na pang-unawa at pagsuporta ng magulang o tagapag-alaga. Mahalaga 
ang palagiang pagmamasid o pag-aalaga sa kondisyon ng katawan ng bata. 

            
Mga Makikitang Pagbabago sa Katawan ng Bata 

Lalaki Pangangalaga / Suporta ng 
Magulang Babae Pangangalaga / Suporta ng 

Magulang 
Pagbabago ng 

Boses 
 Paglaki ng 

Suso Paghahanda ng Bra 

Pagtubo ng 
Bigote 

Tamang gamit ng pang- ahit 
( shaver ) 

Pagkakaroon ng 
Buwanang dalaw 
( menstruation ) 

Turuan sa paggamit ng napkin. 

 

4.  Suporta ng Elementarya 
 
       Kadalasan sa bawat elementarya, pagsapit ng ika-apat na baitang, pag-aaralan ng mga bata sa klase ang  
    tungkol sa mga pagbabago ng kani-kanilang mga katawan. Mangyari lamang na gumawa ng pagkakataong  
    mapag-usapan din ito sa loob ng bahay. 
       Para sa batang babae, may pansamantalang nakahandang napkin sa klinika (hokenshitsu) sa oras na magka-  
    roon ng buwanang dalaw (menstruation) ang bata. 

  Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 

Kapag halata na ang dibdib ng bata, pasuotin ito ng pambatang bra na angkop sa  
laki nito. Sa bansang  Hapon, kinakailangang magsuot ng bra lalo na kung 
haharap sa ibang tao o sa publiko. 
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Bakuna / Imunisasyon 
 
1.  Bakit kailangang magpabakuna ? 
    Mahina pa ang resistensya ng katawan ng mga bata kung kaya madali itong dapuan o tablan ng sakit. Mayroong mga bakuna  
 na panlaban sa mga sakit. Ang pagbabakuna ay isang pangangalaga sa kaligtasan ng buhay ng bata. Maaaring magpabakuna  

ang kahit na sino at anuman ang nasyonalidad o estado ng pananatili. 
 
 
2.  Pamamaraan ng bakuna ? 
    Ang injection / pagtuturok ng bakuna ay nagbibigay ng artipisyal na imunisasyon ng sakit sa katawan. Maaaring hindi na magka- 
 sakit ang bata o mabawasan ang malubhang sakit sa pamamagitan ng natanggap na bakuna. May pagkakataong kailangang ma- 
 bigyan ng ilang beses na bakuna para sa mabuting resulta. 
 
    
3.  Uri ng Bakuna 
    Mayroong dalawang uri ng bakuna, ito ay regular at opsyunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Magkano ang bakuna? 
    Kung ang regular na bakuna sa  ay tatanggapin sa nakatakdang panahon, ito ay walang bayad. 
    Ang opsyunal na bakuna sa  ay may bayad at kadalasang may kamahalan. Subalit ang pagpapa-bakuna nito ay makaka- 
 pagligtas sa bata na huwag makakuha ng malubhang karamdaman, kaya ito ay mahalaga ring uri ng bakuna. 
 
 
5.  Kailan dapat magpabakuna ? 
    Ang bawat injection ng bakuna ay may nakatakdang panahon ayon sa edad at bilang ng buwan ng kapanganakan ng bata.  
 Ang panahon ng bakuna ay itinatakda ng munisipalidad. May matatanggap na pabatid na mensahe mula rito. Magpabakuna 
 ayon sa itinakdang panahon. Mapapamahal ang bayad sa bakuna kung hindi matatanggap agad sa nakatakdang panahon. 
 

 
 
 

  Opsyunal na Bakuna .... Ayon sa paglaganap ng epidemya ng sakit, maaaring magpabakuna nito kung nanaisin. 

 Ito ay ang: Influenza, Mumps, Chickenpox, Hepatitis B at iba pa. 

  Regular na Bakuna .... Ito ay itinakda at rekomendado ng bansa sa mga magulang. 
 Ito ay ang: Diphteria, Whooping cough, Polio, Measle, Rubella, Japanese Encephalitis, Tetanus at Tuberculosis 
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http://www.yoboseshu-rc.com/index.php?id=8 
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6.  Saan magpapabakuna ? 
    Magpabakuna sa Hokenjyo / health center o sa ospital / klinika na itinakda ng munisipalidad. 
    Maaari ding magpabakuna sa hokenjyou / health center na kung saan rehistrado ang pangalan ng bata. 
 

7.  Bago magpabakuna ? 
    Sagutan muna ang mga katanungan ukol sa bakuna. Kung hindi alam ang pagsagot nito, isangguni sa ospital o klinika. 
 

8.  Mga Dapat Dalhin 
    Gabay na Personal para sa Ina at Anak ( Mother and child health book )( Boshi Kenkoutechou), Katanungan sa Bakuna 
    / Vaccine Survey na nasagutan na, Vaccine Record Booklet.  
    Ang mga ito ay kailangang ihanda ng maaga para dalhin sa araw ng pagpapa-bakuna. 
 

 Pagkatapos Mabakunahan 
9.  Side effect / Epekto
    May pagkakataong may epekto ( side effect ) di karaniwang pangyayari sa katawan ng bata pagkatapos ng bakuna. 

Magkakaiba ang epekto nito sa bawat tao. Maaaring mamula at mamaga ang lugar na pinagbakunahan o lagnatin, kung may 
pag- aalala, huwag mag-atubiling kumonsulta sa manggagamot . 

 
 

 Para sa Kalusugan ng Bata  
10. Humanap ng Manggagamot ( Pediatrician) para sa mga bata na regular na mapupuntahan 
    Maghanap ng regular na pagamutan para sa bata. Hindi lamang para sa bakuna kundi para sa konsultasyon o kung may 
  problema tungkol sa kalusugan nito. 
 
 

11. Alamin ang tamang impormasyon! 
    Alamin ang tamang impormasyon ukol sa pagbabakuna. 
 
 

Yobou Sesshu to Kodomo 

 
 

    Ang impormasyon tungkol sa " Bakuna at Kalusugan ng Bata 2012 " ay mababasa sa iba't-ibang wika ( Ingles, Korean, 
Intsik, Portuges at Tagalog.) Maaaring mag-download ng Katanungan sa Bakuna / Vaccine Survey sa sariling wika. 

  ( Pakiusap ) Sundin ang tamang paraan sa pag-download nito. 

Sa Pagpaplano ng araw o Schedule  
Maaaring magkaiba ang takdang panahon ng pagpapabakuna sa sariling bansa at sa Japan. Tandaan ang mga 

 bakuna na natanggap na sa sariling bansa at isaayos ang araw / schedule pagdating sa Japan. 

 Yobou Sesshu to Kodomo no Kenkou Bakuna at Kalusugan ng Bata  
Vaccination Research Center  

http://www.yoboseshu-rc.com/index.php?id=8 
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           Threadworm Test(Gyouchuu Kensa) 
 

Isinasagawa ang Gyouchuu Kensa pagsusuri ng bulate sa loob ng katawan ng mga bata sa panahon ng Spring 
mula sa una hanggang ikatlong baitang ng elementarya. ( Ito ay nakatakdang itigil sa taong 2015. ) 

 
1.  Ano ang gyouchuu ? 
    Kapag tulog ang tao, ang bulate (gyouchuu) sa loob ng katawan ay lumalabas mula sa bituka at pumupunta sa lagusan ng   

puwet upang mangitlog. Kapag ang itlog ay napunta sa kamay o naipasok sa bibig, maaari itong makahawa ng iba. Maaaring  
hindi mamalayan na ang tao ay mayroon nito o nahawaan na kung hindi susuriin. 

 
2.  Kailan dapat magsuri ? 

Paggising sa umaga, magsuri agad bago dumumi o omihi. 
 

 
( Paalala ) Hindi kailangang dalhin ang ihi at dumi 

 
 

3.  Paano isasagawa ang pagsusuri ? 
Sa unang araw  

   Alisin ang transparent cover / pantakip na plastik. 
 Idiin nang 2-3 beses sa mismong lagusan ( puwet ) ang kulay asul na bahagi ng plastik. 
 Alisin ang plastik sa lagusan ng puwet. 
 Idikit muli ang transparent cover o pantakip na plastik. 

 
Sa ikalawang araw  

 Ulitin ang bilang  sa unang araw ng pagsusuri 
 Tanggalin ang takip ng unang araw at pagtapatin ang unang araw sa ika-2 araw na plastik. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ipasa ng  Buwan      Araw

Araw ng Pagsusuri  Buwan      Araw ng Umaga at  Buwan      Araw

     Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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4.   Iwasan ang Gyouchuu ! ( Threadworm / Bulate sa Katawan ) 

Gupitin ang kuko, huwag kakagatin o ngangatngatin. 
Huwag kamutin ang puwet. 
Hugasan mabuti ang kamay pagkagaling sa banyo o bago kumain. 
Panatiliin ang pagsuot ng malinis na panty o brief. 

 
 

5.   Kapag nakakita ng Gyuuchuu bulate ( threadworm ) 
  Uminom ng pampurga. Kumunsulta sa doktor. 
  Hindi agad tumatalab ang gamot sa itlog. Dahil dito isaisip ang paglaki ng bulate. Pagkatapos uminom ng  

pang-unang gamot, uminom muli ng gamot pagkalipas ng 2~3 linggo. 
  Maaaring may nahawaan na rin sa pamilya. Hinggil dito, sama-samang gamutin ito. 
     

 
6.   Huwag kalimutan ang araw ng pagsusuri  

Kapag nakalimutang magpasuri sa elementarya, kakailanganin pa ring magpasuri sa ibang lugar. Maaaring 
may bayad na ito, kung kayat huwag kalilimutan ang araw na nakatakda.  

Ipaalam ang resulta ng pagsusuri sa elementarya. 
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Pagsusuri ng Dumi ( Kemben )    

1.  Ano ang Kemben ? 
     Ito ay isang pagsusuri para malaman kung may sakit, bacteria o mikrobyo na magiging sanhi ng ibang  
   karamdaman sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa dumi ng bata. At para huwag itong kumalat sa buong elemen- 
   tarya, isinasagawa ito isang beses sa loob ng isang taon. Kung hindi alam ang paggamit nito, magtanong sa guro. 
     Kapag mayroong nakita sa resulta positive muling uulitin ang pagsusuri na gagawin sa ospital. 
 
 
2.  Kailan magpapatingin ng dumi ? 
     Ang kemben ay isinasagawa taun-taon mula sa buwan ng Abril~ Hunyo. Hindi makakasali sa pool kapag  
   hindi nagpasuri nito. Para sa mga bata ng positibo ang resulta, hindi makakasali sa pool hanggat hindi  
   pa ito gumagaling.  
 
                 
 
 
 
3.  Gamit sa pagtingin ng dumi 
     May ilang uri ng mga kagamitan nito . 
      
     Halimbawa ng container  
 
      

4.  Paraan ng pagkuha ng dumi  
     Iba ang paraan ng pagkuha ng dumi sa bawat uri ng kagamitan nito. Kapag dalawa ang lalagyan ( larawan sa 

), kailangang kunan ng dumi ang bata sa una at ikalawang araw ng pagdumi nito. Alamin sa guro ng paaralan 
ng bata. 

      
 

 Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 

Buwan      araw      (    ) susuriin ang dumi. 
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Paraan sa pagkuha ng dumi 

 Isulat ang pangalan ng bata, kasarian, gulang o edad  
 at petsa ng pagkuha ng dumi sa label / papel na nasa 
 lagayan. 

 Paikutin ang takip at hugutin.   

 Magtiklop ng toilet paper, ilagay sa loob ng toilet bowl 
 o inidoro para isapin at dumumi sa ibabaw nito. 

 

 Gamitin ang stick ng lalagyan sa pagkuha ng dumi.  
 Kunin ng maayos ang dumi na gamit ang dulo ng stick. 
 

 Paalala:  May posibilidad na hindi magiging maayos 
 ang pagsusuri kapag masyadong marami ang ilalagay. 
 Kumuha lamang ng katamtamang dami ng dumi na  
 angkop para matakpan ang guhit sa stick. 
 

 

 Ibalik ang stick sa loob ng lalagyan hanggang sa 
 tumunog ito. Hindi na ito puwedeng buksan ulit kapag 
 naisara na. 

  
 Ilagay sa plastik na lalagyan at ibigay sa elementarya. 
 
  

5.  Dapat ingatan sa pagkuha ng dumi ? 
   Siguraduhing dumi ng bata ang ilalagay. 
   Huwag ilabas o itapon ang laman na nakalagay sa loob ng lalagyan. 
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         Impeksyon( Kansenshou )   
       
 
 
1.  Ano ang kansenshou ? 
    Ang impeksyon ay sakit na nakukuha sa pagpasok ng mikrobyo o bakteriya sa katawan. Dahil mahina pa ang 

resistensiya at panlaban ng katawan ng bata sa sakit, may pagkakataong bigla itong magkakaroon ng impeksyon. 
Sa kabila nito,mabilis ang pagkalat ng sakit kaya dapat agad mabigyan ng lunas. Iba-iba ang uri ng impeksyon. 
Maaaring ito ay makuha sa ubo, pagbahing o paghawak ng pagkain. Mahalagang maiwasan ang mga dahilan ng 
pagkahawa. 

 
2.  Dapat gawin kung magkaroon ng impeksyon 
    Maaaring hindi makapasok ng elementarya kapag nagkaroon ng impeksyon. Ikunsulta sa doktor kung puwe-  
  deng pumasok ng paaralan. 
    Kung hindi makakapasok  Hindi maaaring pumasok ng elementarya upang maiwasan ang maka- 
                                hawa sa ibang bata. Alagaan ang bata sa bahay. Kakailanganin ang 
                                School Absences Certificate Shusseki Teishi Shoumeisho  
                                sa ganitong kalagayan. Alamin ang ukol dito. 
 
 

  Kung maaaring pumasok  Kahit na puwedeng pumasok ang bata, sa dahilang ang sakit ay  
                                maaaring makahawa sa kapwa, alaming mabuti ang kalagayan at 
                                pakiramdaman nito. Kung may hindi karaniwang napupuna sa bata,  
                                ikunsulta agad sa mangagamot o ipagbigay-alam sa guro. 
 
 3.  Iwasan ang paglaganap ng impeksyon ! 
    Kahit na nasa bahay, mahalagang iwasan ang paglaganap ng impeksyon. 
      Hugasang mabuti ang kamay 
            Basain ang kamay at pabulaing maigi ang sabon. Sabunin ng maigi pati kasulok-sulukan ng daliri at  
          banlawan ito ng mabuti.  
      Magsuot ng mask 
            Pagamitin ng mask ang batang may sakit. 
     

 
 Matapos gumaling at muling papasok sa elementarya ..... 

Kumuha ng katibayan sa doktor na maaari ng pumasok ang bata. Humingi ng Sertipiko sa 
pagpasok ( Certificate to Attend the School ) Toukou KyokaShou  upang ipakita sa guro. 

   Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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 Mag-ingat sa suka at dumi
       Maaaring may kasamang bakteriya o mikrobyo ang suka at dumi. Gumamit ng plastik na guwantes  
     ( disposable gloves ) o mask bilang proteksiyon sa paglilinis nito. Hanggat maaari ay linisin agad. 
 

 Maglinis 
       Punasan ang dinding at sahig. Kung maaari ay gumamit ng tubig sa paglilinis. 
 

  Magpabakuna (Tingnan ang pahina 102 [ Bakuna / Imunisasyon ] )

 Isaayos ang nakagisnang kaugalian 
       Matulog sa tamang oras at kumain ng wastong pagkain. Mahalaga din ang regular na ehersisyo para  
     sa kalusugan ng katawan.  (Tingnan ang pahina 126 [ Ang Isang Araw ng Malusog na Bata ] ) 
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Buwan      Araw      (     ) ang pagsusuri sa kalusugan (kenkoushindan).

Pagsusuri sa Kalusugan( Kenkoushindan ) 

 

1.   Ano ang kenkoushindan ?   
     Ang kenkoushindan health check-up ay ang pagsusuri sa paglaki ng bata at ang nutrisyon sa katawan. 
     Mayroong dalubhasang manggagamot na pumupunta sa elementarya upang suriin ang mga bata. 

 
 

2.   Ano ang gagawin ? 
 

Ano ang gagawin ? Anong uri ng pagsusuri ? 

Timbang 
 Dito susukatin ang timbang at taas ng bata. Para maging wasto o tama ang pagkuha ng 
 timbang at taas, ang mga bata ay kadalasang nakapaa o nakayapak at nakasuot ng P.E. 
 na uniporme. Kung ang pagbibihis o pagsusuot ng damit na may maikling manggas at 
 maikling pantalon o short pants ay ipinagbabawal dahil sa relihiyon, ipagbigay-alam 
 agad sa guro. 

Taas 

Loob ng katawan 
( Internal check -up ) 

 Susuriin ng doktor ang dibdib at likod sa pamamagitan ng paggamit ng estetoskop 
 ( stethoscope ) upang pakinggan ang pintig ng puso. May pagkakataon din na tingnan 
 ang mata at ilong ng bata. 

Pagsusuri sa 
mata ( Paningin ) 

 Sa pagsusuri, may gamit na hugis kutsarang itinatakip sa isang mata at titingnan ang 
 isang larawang may simbolo na may iba't-ibang hugis at laki. Sasabihin ng bata kung  
 ano ang nakikita dito ( ito ay gagawin sa magkabilang mata ). 

 
Pagsusuri sa 
Tainga ( Pandinig ) 

 

 Dito susuriin ang pandinig ng bata. Kung may nadidinig at kung ano ang naririnig. 

Pagsusuri sa 
ngipin 

 Ibubuka ng malaki ang bibig at titingnan ng dentista ang loob ng nito. Titingnan ang 
 kalagayan ng ngipin kung nasa ayos, pantay- pantay at kung wasto ang pagsisipilyo. 
 

May mga elementaryang regular na pinamumumog ang mga bata ng isang uri ng 
flouride protekta para sa sirang ngipin (cavity). 

 
 

 Sumangguni agad sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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3.   Kailangan bang gawin ito ? 
      Kailangang magpatingin sa tuwina. Halos dalawang beses sa isang taon sinusuri ang mga batang nag-aaral  
    sa elementarya at nakatalaga kung ano ang mga pagsusuring ginagawa sa mga bata.  

Maaaring mailang ang bata sa pagtingin ng ibang tao sa loob ng kanilang bibig at katawan, subalit walang  
dapat ipangamba. Mga dalubhasang manggagamot ang titingin sa kanila at alam nito ang tama at nararapat na  
pagsusuri. Para sa kalusugan at maayos na paglaki ng bata, ugaliing magpatingin. 

4.    Mga dapat malaman ....

      Sa paglaki ng bata  

            Sa pagtingin ng resulta ng kenkoushindan mapapansin dito na " mas maliit ang anak ko kaysa ibang  
          bata... " o kaya " mas mabigat ang timbang ng anak ko base sa normal na timbang ng mga bata.... " at 
          iba pang mga mapupunang pagkakaiba sa ibang bata. Lalo na sa magulang na nagsosolo o nag-iisa    
          ang anak, ito ay malaking alalahanin sa kanila. 

Subalit dapat isa-isip na ang bawa't isang bata ay may kani-kanyang laki at hindi magkakapareho  
ang bawat isa mula pa ng ito ay ipanganak. Ito ay nababase sa bilang ng araw na itinagal sa loob ng  
sinapupunan ng ina, sa laki ng ipinanganak at kung ano pang kalagayan ng katawan ng ito ay lumabas  
sa tiyan. May batang mabilis at mayroon din namang batang mabagal ang paglaki.  

Tingnan ang resulta ng kenkoushindan ng anak sa halip na ikumpara o ibase sa laki at bigat ng ibang  
bata. Huwag mangamba, magkakaiba ang paglaki ng bawat isa.    

        

      Kung may pag- aalinlangan 

            Kung may bumabagabag sa isip ukol sa paglaki ng bata, huwag mag-atubiling sumangguni at 
kausapin ang guro.  

Ang guro ay nakahandang makinig at tumulong sa paglaki ng bata. Huwag mag-alinlangang sabihin  
ang mga suliranin tungkol dito. 
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Pagpapanatili ng Kalinisan(Eiseikanri) 

1.   Ano ang eiseikanri ? 
 
     Ito ay ang pagpapanatili sa kalinisan. Ang eiseikanri ay para sa kapakanan ng kalusugan at kalinisan ng  
    pangangatawan ng bata. Sikapin ng magulang na mapangalagaan ang katawan ng bata. Ang pagpapanatili sa  
    kalinisan ay mahalaga hindi lang sa paglaki ng bata kundi sa pakikisalamuha din sa kapwa bata at ang pakikisa- 
    ma sa kanilang grupong sinasamahan. Ito ay napakahalagang bagay na dapat gawin. 
 
 
2.   Ano ang seiketsu kensa ? 
 
     Ang pagsisiyasat sa kalinisan (seiketsu kensa), ay regular na isinasagawa sa elementarya. May mga 

katanungan hinggil sa pagpapanatili ng kalinisan at pag-iingat sa kalusugan ang itinuturo sa mga ito. 

Ano ang mga katanungan ? Bakit nararapat gawin ito ?

May dala ka bang panyo o tissue  
paper ? 

 Kapag walang dalang panyo, gagawing pamunas ng ilong o ng 
 kamay ang damit pagkatapos hugasan ito. 
 Maaaring dumami ang mikrobyo na magiging sanhi ng sakit. 

Labahan araw-araw ang dalang panyo. 

Mahaba ba ang mga kuko mo ? 

 Panatiliing maiksi ang mga kuko sa kamay at paa. Kapag ang 
 kuko ay mahaba, madali itong mapuno ng dumi at pasukin ng 
 mikrobyo. May posibilidad na makasugat sa kaibigan habang 
 naglalaro. Gupitin ang kuko sa tamang haba, ingatan ang 
 masobrahan ng paggupit. 

Nagsisipilyo ka ba ? Magsipilyo matapos kumain. Nagiging sanhi ng sirang ngipin  
 ( cavity ) ang hindi nagsisipilyo. 

Araw-araw ka bang naliligo ? 
Ang mga bata ay mabilis pagpawisan. Maligo araw-araw, linisin

 ang ulo at katawan. Nagkakaroon ng amoy ang katawan kapag 
 ito'y hindi napapaliguan. 

Nagmumumog ka ba at nahuhugas ng  
iyong kamay ? 

Gumamit ng sabon sa paghugas ng kamay. Magmumog
 pag-uwi ng bahay. Ito ay para matanggal ang mikrobyo at 
 makaiwas sa sakit. 

Nagsusuot ka ba ng pang-ilalim na  
damit ( under wear )? 

Magsuot ng kamisol o kamiseta, pang-itaas na under wear. 
 Ito ay makakatulong sa pagsipsip ng pawis.  
Magsuot din ng medyas. Kapag nagsuot ng sapatos na walang 
medyas, maaaring mangamoy ang paa. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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Naghihilamos ka ba ? 
 Maghilamos paggising sa umaga, tanggalin ang muta at dumi sa 
 mukha. Makakatulong ito para mamulat ang mata at magising 
 ang diwa. 

Hindi lahat ng mga nakasulat dito ay tinatanong sa seiketsu kensa. Ngunit mas makabubuti kung itatanim   
    sa isipan ang mga katanungang ito hinggil sa kalinisan. Bilang magulang, pangalagaan ang inyong anak. 
 
 
3.  Mga dapat ingatan sa tahanan ....  
 
     Hindi matutupad ng bata ang pagpapanatili sa kalinisan kung walang kooperasyon ang magulang. Ingatan  
   ang mga sumusunod lalo na sa loob ng tahanan. 
     
    Paglalaba 
      Ang bata ay madaling pagpawisan kayat palagiin ang paglalaba ng damit, P.E. uniporme at kyuushoku 

napkin. Pati na rin sa araw na maytoka sa paghahanda ng tanghalian iuuwi ng bata ang gagamitin puting 
damit at sumbrero sa araw ng Biyernes. Labahan, plantsahin at tiyaking ipadala sa bata sa araw ng Lunes. 
Malaking perhuwesyo ito sa susunod na nakatokang bata kung makakalimutang dalhin. 

   
    Mga huhugasan 
      Hugasan ang mga ginamit sa pananghalian sa elementarya. Maraming mikrobyong makakapasok sa loob  

ng bibig kung hindi huhugasan. 
 
    Ang pagligo 
      Maligo araw-araw. Ang bata ay madalas pagpawisan kayat kailangang matanggal ang dumi sa katawan at 

sa ulo. Kahit hindi na pumasok at maglublob sa bath tub, ang pag-shower o kaya pagpupunas ng basang 
tuwalya ay makakabuti rin.  

      Sa hindi pagligo ng bata magkakaroon ito ng amoy. Hindi dapat gumamit ng pabango o anumang uri ng  
kolon ang bata sa elementarya. Hindi nakagisnang gumamit ng pabango o kolon ang mga batang Hapon. 
Kahit na mabango, sasabihing "amoy" kapag ito ay na amoy. 

      May pagkakaiba sa bawat bansa ang paraan ng pagligo at may bansa namang hindi kailangang maligo  
araw-araw. Subalit sa bansang Hapon, dahil sa klema at mataas na temperatura ng init ng panahon, 
madaling pagpawisan ang mga tao. Maglinis ng katawan sa tuwina. 
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 Maglaro at mag-ehersisyo ( exercise ) oras ng taiiku edukasyong pampalakas at pahinga ( break time). 

 Maghugas ng kamay at magmumog pagkagaling sa labas. 

 Kumain ng tanghalian (kyuushoku). 

 Magmiryenda kung sakaling gutumin bago dumating ang hapunan. 

Ang Isang Araw ng Malusog na Bata 

    Para sa kalusugan ng bata, isaayos ang nakagisnang gawi sa araw-araw. Upang maging masaya at masigla ang  
pangangatawan ng bata, kinakailangan ang ehersisyo ( exercise ), pagkain ng masustansiyang pagkain at tamang oras  
ng pagtulog. Ang kasabihang maagang pagtulog, maagang paggising at almusal ay napakahalaga sa pag-unlad ng 
katawan nito. Ang nakagawian ng magulang ay magdudulot ng malaking impluwensiya sa bata. Para sa magulang at 
batay, ugaliin ang wastong paraan ng pang-araw-araw na pamumuhay.
 

       
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kumain ng balanseng pagkain sa hapunan at iwasang kumain sa masyadong gabi. 
 Ang bata ay pawisin, maligo at hugasang maigi ang ulo at katawan. 
 Magsipilyo bago matulog. 
 Matulog ng maaga, ugaliing matulog ng alas- 9 ng gabi !  Ang katawan at isip ng bata ay umuunlad  

   habang natutulog. Kapag ang pagtulog ay kulang sa oras, maiimpluwensiyahan ang isipan ng bata sa pag- 
   aaral at magiging mainitin ang ulo. Magsanay sa pagtulog ng maaga. 

 Ang paggising sa umaga ay mahalaga sa pag-aayos ng araw-araw na pamumuhay. Gumising ng maaga lalo na  
   kung may pasok nang hindi gahulin sa oras. Buksan ang kurtina para masinagan ng araw. 

 Siguraduhing kumain ng agahan. Ang almusal ay magdudulot ng lakas ( energy ) ng katawan para makapag-aral ang   
   bata. Kapag hindi nakakain sa umaga, mawawalan ng sigla, hindi makakapag-aral ng mabuti at at ito'y aantukin. Isa  
   ring magiging sanhi ng pagtaba dahil sa hindi balanseng pagkain.  

 Ugaliin ang pagdumi sa umaga. Ang pagdumi ay isang kondisyon ng kalusugan. 
 Maghilamos ng mukha at magsipilyo. 

Sumangguni sa guro kung may katanungan o hindi maintindihan. 

 
Bakit kailangan ang maghugas ng kamay at magmumog ? 
Ito ay para matanggal ang mga mikrobyo sa loob ng bibig at mga kamay. 
Proteksiyon ito sa katawan para makaiwas sa sakit. 

Paraan ng pagmumog 
Punuin ang bibig ng tubig, tumingala at habang nakabukas ang bibig ay bibigkasin  
ang " Aaaa " o " Gaaaa" ng ilang segundo at pagkatapos ay iluwa ang tubig sa 
bibig. Ulitin itong gawin ng ilang beses. 
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Tanghalian ( Kyuushoku ) 
 

1.  Ano ang Kyuushoku ? 
       Ito ay ang pagkain sa tanghalian ng mga bata sa elementarya. Ito ay inihahanda na balanse sa nutrisyon.  
    Itinuturo ang kasiyahan , kahalagahan at wastong asal sa pagkain.  

May takdang oras ng pagkain ng tanghalian. Ang lahat ay sama-samang kakain. Hindi maaaring umuwi sa  
bahay para kumain ng pananghalian. Sa Japan, karamihan sa nursery at Junior High School ay mayroon ding  
pananghalian. 

 
 
2.  Halaga ng Pananghalian 
      Hindi libre ang pananghalian.  

Ito ay buwanang binabayaran. 
                                                                     
 
 
3.  Panlasa ng Pananghalian 
       Ito ay nababase sa panlasa ng mga Hapon. Sa umpisa ay maaaring hindi makakain ng mabuti. Dahil ito ay kakanin  
    sa araw-araw, makakasanayan din panlasa nito sa paunti-unting pagkain. 
 
 
4.  Ang Wastong Pag-uugali ( asal ) sa Pagkain 
      Sa Japan, mayroong wastong pamamaraan sa paggamit ng chopsticks, tamang pag-upo at paghawak ng pinggan.  

Kinakailangang sundin ang tamang paraan upang ang lahat ay maging masaya sa hapag kainan. Kung mayroong hindi  
maintindihan o may pagkakaiba sa sariling paniniwala, magtanong sa guro. 

 
 
5.  Kung may Pagkaing Ipinagbabawal sa Relihiyon 
       Kung mayroong pagkain na bawal kainin ayon sa relihiyon, ipaalam lamang ito sa guro. Kung hanggat maaari ito  
     ay masusunod, subalit may mga hindi maiiwasang pagkakataon na dahil dito;  kinakailangan ang kooperasyon ng  
     magulang. Magdala ng sariling baong pagkain. 

    Sumangguni sa guro kung may katanungan o hindi maintindihan. 
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6.  Mga Pagkaing Ipinagbabawal dahil sa Allergy 
   Kung mayroong bawal na pagkain dahil sa allergy, kinakailangang ipaalam ito nang maayos sa guro ng elementarya. 
    

 
 
 
 
 
 
 

    (Paunawa) Hindi puwedeng tanggalin ang sangkap sa pagkain sa dahilang ayaw lamang itong kainin ng bata.
Para sa na batang may malubhang allergy na tinatawag na ANAPHYLAXIS at kinakailangang gumamit 
ng gamot na epipen sa oras sumpungin o atakihin, siguraduhing ibigay sa elementarya ang isang set 
na gamot para sa biglaang pagsumpong. 
Para sa karagdagang kaalaman ukol sa mga sangkap o lahok ng mga pagkain na inihahain sa 
elementarya, may listahang ipinamamahagi sa paaralan o kaya sa kyuushoku center  
lugar o center kung saan niluluto at inihahanda ang mga pagkain para ipamahagi sa bawat paaralan . 

Basahin at alamin ang nilalaman nito. 
 
7.  Mga Iba pa 
 
   May mga dapat ihanda para sa tanghalian sa paaralan. Subalit may pagkakaiba sa bawat elementarya . Alamin 
        mismo sa paaralan ng bata. 
 
        ( Halimbawa )  Panyo o bimpong pamunas ng kamay, chopstick place mat na tela, mask, baso ( plastik cup), sipilyo 

( gagamitin pagkatapos kumain ng tanghalian). 
Tanungin sa paaralan kung ano ang araw-araw na iuuwi sa bahay para labahan o hugasan. 

 
   Ang paghahanda ng pagkain. Ang mga bata ay may mga nakatakdang gawain para sa paghahain ng pagkain sa  
        loob ng silid-aralan. Ito ay binubuo ng isang grupo ( 7 ~ 10 bata ang bawat grupo). At sa loob ng isang linggo ang  
        kanilang toka, palitan (rotation). Ang mga batang nakatoka sa linggong iyon ay magsusuot ngputing damit, puting  
        sumbrero o bandana sa ulo, mask habang sila ay naghahanda ng pagkain. Pagkatapos ng isang linggo nilang toka,  
        iuuwi nila ang mga gamit na ito sa bahay. Labahan at plantsahinang puting damit at puting sombrero at muling  
        dalhin sa araw ng Lunes para sa susunod na gaga-mit. Huwag kalimutang dalhin para maiwasan ang pagkaabala  
        sa susunod na batang nakatokang gumamit sa araw na iyon. 
 
 
 

 
 

Para sa Magulang 

May tanghalian. 
 

Walang tanghalian. Magdala ng baong pagkain. 

Magdala ng baong pagkain sa araw na may pagkaing ipinagbabawal sa 
          bata. 

 
May mga pagkain na maaring magawan ng paraan sa paaralan , palitan o tanggalin ang mga pagkaing ipinagbabawal para sa 
bata tulad ng mga pagkaing may itlog o gatas dahil sa allergy. Sa ganitong bagay, kinakailangan ang patunay ng doktor ukol sa  
allergy ng bata. Pumunta sa ospital at humingi ng katunayan sa doktor at ipakita sa paaralan. May mga pagkakataon na hindi  
magagawan ng paraan ang suliraning ito, sa ganitong pangyayari maaaring hilingin na magdala ng sariling baon ang bata. 
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Baong Pagkain(Obentou) Baong Inumin(Suitou) 

1.  Araw na may baon     
 
     Sa araw ng ensoku ( ekskursyon ), shakai kengaku ( field trip ), undoukai ( sports day ), shuugaku ryokou  

( educational trip ),yagai gakushuu ( aralin sa labas ng paaralan) sa mga araw na masama ang lagay ng panahon 
at hindi makakapaghanda ng kyuushoku sa paaralan, kinakailangang magdala ng sariling baon. 

 
 

2.  Mga dapat ingatan sa paghahanda ng obentou   
 
    Ingatan ang mga sumusunod sa paghahanda ng baong pagkain: 
 
      Ilagay ang pagkain sa loob ng lunch box. Kung ang pagkain ay binili lamang, tanggalin ito sa lagayan at 

ilagay sa lunch box. 
      Maghanda ng pagkaing naaayon sa dami ng kinakain ng bata, hindi marami at hindi naman kakaunti. 
      Huwag magdala ng pagkaing may sabaw. Sapagkat ito ay bibitbitin ng bata, may posibilidad na matapon ito.  
      Iwasan ang pagkaing madaling mapanis. Lalo na sa panahon ng tag-init, gumamit ng ice/cool pack 

nilalagay sa baunan, panlunas para hindi mapanis ang pagkain . 
      May mga pagkakataong kumain sa labas ng paaralan kayat maghanda ng pagkaing madaling kainin ng bata. 
     Huwag maglagay ng oyatsu tulad ng kendi at sa halip nito, ilagay ang prutas. 
      Ang obentou pagkaing gawa sa bahay ay malugod na pinakahihintay ng mga bata. Maghanda ng baon na  
        ikasisiya ng bata. 
         
 
 

3.  Ang baong pagkain sa Japan 
 
     May sariling kultura sa paggawa ng obentou ang Japan. Hindi lang pagbabalanse sa nutrisyon ng pagkain kundi  

pinag-iisipan din ang kulay at ang pag-aayos ng paglagay nito sa baunan ( lunch box ). Dahil bata ang kakain,  
halos lahat ay lutong- bahay. 

 

Pagkaing baon ng Hapon  
 

    Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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4.  Araw na may baong inumin 
 

Sa araw ng ensoku ( ekskursyon ), shakaika kengaku ( field trip ), undoukai ( sports day ), yagai gakushuu ( aralin 
sa labas ng paaralan), shuugaku ryokou ( educational trip ) at sa panahon ng tag-init ay kinakailangang magdala ng 
inumin araw-araw. May mga elementaryang nagpapahintulot na magdala ng inumin sa buong taon. Alamin sa guro 
ng bata. Hindi nagbibigay ng tsaa o tubig ang paaralan. Subalit may mga paaralang naghahanda ng tsaa sa oras 
lamang ng kyuushoku tanghalian. 

5.  Mga dapat ingatan sa paghahanda ng suitou   
 
    Ang mga sumusunod ay dapat ingatan sa paghahanda ng inumin. 
 
      Maghanda ng lalagyan na gawa sa stainless, puwedeng sa malamig o mainit na inumin. 
      Maglagay ng tubig o tsaa sa lagayan suitou , huwag magdala ng pet bottle. 
      Maghanda ng inumin na angkop sa kayang inumin ng bata. 
      Siguraduhing tsaa at tubig lamang ang ilalagay. Hindi pinahihintulutang magdala ng anumang uri ng juice. 
        Ang tsaa katulad ng mugicha, genmaicha, uroncha ang maaaring ilagay dito. 
      Maghanda ng suitou na may kasamang cup o baso, dahil ang lalagyang may straw ay hindi naaangkop sa 
        kalinisan. 
      Para sa mga batang kasali sa grupo ng sports club ay may pagkakataong magdala ng sports drink para  
        malunasan o maprotek-tahan sa heatstroke. May pagkakaiba ang mga patakaran sa bawat elemen-tarya  
        kayat tiyakin at alamin sa guro. 
 
6.  Kadahilanan kung bakit tsaa o tubig lamang ang dapat ihanda sa Japan 
 
     Sa ibang mga bansa, umiinom ng juice, softdrink at iba pang matamis na tsaa sa oras ng pagkain. Sa bansang  
    Hapon, ito ay binabalanse sa nutrisyon ng pagkain, dahil ang ibang mga sangkap ng pagkain sa Hapon ay may  
    asukal, pinag-iisipan at binibigyang halaga ang kalusugan ng mga bata na huwag masobrahan sa mga matatamis.  
    Dahil dito, tsaa o tubig lamang ang ipinahihintulot na inumin. 
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Mga Salitang Ginagamit sa Loob ng Bahay 

1. Kahalagahan ng Pananalita sa Tahanan 
 
  Ano ang ginagamit na salita kapag nakikipag-usap sa magulang o tagapag-alaga? Ginagamit ba ang wika ng sariling 
bansa o Hapon? Pinakamahalaga sa bata ang ginagamit na salita sa bahay. Kapag nahubog nang sapat ang bata sa 
wikang ginagamit sa tahanan, sinasabing mas madali ang paghubog ng pag-aaral sa wikang Hapon. Upang mabilis  
matuto ng Hapon ang bata, kailangan bang ito rin ang wika na gagamitin sa bahay at hindi na dapat gamitin ang 
sariling wika? Kung ang magulang o tagapag-alaga ng bata ay malugod na nakakaunawa at nakapagsasalita ng 
wikang Hapon, ito ay walang problema. Subalit kung ang magulang ay hindi gaanong nakakapagsalita, ito ay magiging  
suliranin sa bata para unawain ang mga sinasabi ng magulang. Mas mainam gamitin ang salitang malayang ginagamit 
ng magulang upang maipaliwanag nito ng maayos sa bata ang kanilang mga sinasabi at para maunawaang lubos ang  
ibig sabihin ng magulang ( mutual understanding. ) 
  Ang bata y hindi pa gaanong nahuhubog maging sa sariling wika. Pagpasok ng elementarya madaling masasanay at  
matututong magsalita ng Hapon sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa kanilang kapwa. At dahil dito, mas magi- 
ging mahusay ang pagsasalita nila sa wikang Hapon. Kung mabilis matutong magsalita ang bata, madali at mabilis 
din itong makalimot .At dahil sa mas may maraming oras sa pagsasalita ng Hapon, may posibilidad na makalimutan 
nitoang sariling wika. Para maiwasan ang ganitong pangyayari, kinakailangan ang patuloy na komunikasyon ng magu-  
lang sa bata na gamit ang sariling wika. 
 
 
 

2. Ano ang mangyayari kapag nakalimutan ang sariling wika? 
 

Hindi sapat ang komunikasyon  
  Isa sa pinakamadaling suliranin ang makalimutan ng bata ang sariling wika. Ano sa palagay ninyo ang tungkol dito? 
Inaakala ba ninyong Hapon lang ang dapat gamiting wika ng bata? Habang maliit pa ang bata, nagkakaintindihan pa 
sila ng magulang sa pamamagitan ng mga madaling salita na alam ng magulang sa wikang Hapon. Subalit kapag ang  
bata ay sumapit sa Junior High School at pataas, kahit na kausapin ng magulang sa sariling wika ang anak, kalimitang 
isinasagot nito ay sa Hapon na. Unti-unting nakakalimutan nito ang sariling wika, hinggil pa dito mahihirapan nang  
makipag-usap tungkol sa mga pag-aaral o tungkol sa kinabukasan ng bata. Dahil sa mga balakid ng komunikasyong 
ito, nagiging magulo ang isip ng bata at hindi malaman nito ang gagawin. Pati na rin ang damdamin ng bata ay apek- 
tado sa ganitong sitwasyon. Para magkaroon ng kapanatagan sa isip at damdamin, higit na nararapat ang patuloy 
na pakikipag-usap o komunikasyon sa sariling wika. 
 

Ano ang mangyayari kung parehong mahina sa sariling wika at sa Hapon?  
  Sa pag-aaral ng bata sa elementarya, maraming mga salitang Hapon na matututunan dito at hindi lang mga salita  
kung hindi mga bagay na mahirap ipaliwanag sa isang salita. Kinakailangang pag-isipang mabuti kung anong ibig sabi- 
hin ng salitang ito katulad ng halimbawa; puno --- likas yaman --- kapaligiran. Kung ang bata ay lubusang nakakaintindi 
sa sariling wika, hindi ito mahihirapang mag-isip at umunawa, subalit kung ang bata ay hindi sapat na nakakaunawa sa  
sariling wika, mahihirapan itong umunawa kung ano ang ibig sabihin. Hindi rin nito kayang umunawa sa Hapon. Kung 
kayat ang mangyayari ay parehong mahihirapan sa pagsasalita at pag-iisip ang bata sa anumang wika. Sa dahilang  
ito, magiging isang malaking impluwensiya at balakid para sa pag-aaral at sa kinabukasan ng bata. 
 
 
 

3. Ano ang dapat gawin? 
 
  Hindi ibig sabihin na dahil dito sa Japan nakatira ay Hapon ang dapat gamiting salita o hindi naman ibig sabihin na  

       dahil sa uuwi babalik naman sa sariling bayan ay sariling wika lang ang gagamitin. Pangalagaan pareho ang sariling  
       salita at Hapon. Kung ano ang wika na madaling sabihin o gamitin ng magulang, ito ang gamiting uri ng komunikas- 
       yon para sa maayos, malayang pagpapaliwanag at para maipahayag ang mga dapat ipabatid sa bata. Upang matu- 
       tong magsalita ang bata na gamit ang dalawang lingguwahe o wika sapagkat alam nito kung paano gagamitin. 
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Ang Aktibidad ng PTA 
 
1.  Ano ang PTA ? 
 
     Ang PTA ay pinaikling salita na ang ibig sabihin ay 'samahan ng mga magulang at ng guro ng paaralan'. Ito ay isang 

lupon o grupo na sumusuporta sa ika-aayos ng pag-aaral at kapakanan ng mga bata. Sa pagpasok ng bata sa elementarya, 
ang magulang ay isa na ring miyembro ng PTA. Dito magkakaroon ng mga gawain o toka ang mga magulang na magtitipon 
sa paaralan para pag-usapan ang mga aktibidad na gagawin at ipapaalam sa iba pang mga magulang at guro. Sa 
pamamagitan ng ilang magulang na magiging puno sa aktibidad, isasakatuparan nila ang mga aktibidad na ito tulad ng sa 
sports, kultura, pagpapahayag ng mga balita ukol sa pag-aaral, panghihingi ng donasyon para sa edukasyon at iba pa.  

     Ito ay isang boluntaryong aktibidad, walang bayad. May mga araw na kinakailangang lumiban ssa trabaho para sa 
aktibidad na ito, subalit dapat ang na isa-isip na itong aktibidad ay para sa kapakanan ng mga bata at isang suporta para sa 
mas ikabubuting edukasyon. 

   
 
 
 
 
2.  Anong uri ang mga isinasagawa dito ? 
 
     Ang mga aktibidad ay nababase sa bawat elementarya. Katulad halimbawa ng mga sumusunod: 
    
    Bazaar-  
      Isang uri ng "recycle" sa pagtitinda ng mga gamit na hindi nagagamit sa bahay, mga maaayos at pinagliitang damit at 

iba pang mga gamit sa bahay na puwedeng ibenta at pagkakakitaan. Ang kikitain dito ay gagamitin para sa mga bagay na 
kakailanganin ng mga bata sa pag-aaral. 

 Ang mga nalipong mga gamit mula sa mga kani-kanilang tahanan ay lalagyan ng presyo at ihahanda para sa araw ng 
bazaar. 

 Sa araw na ito ang mga nakatokang magulang ang magtitinda at magsasagawa ng mga trabahong nakaatang para 
sa kanila. Ito ay popular na aktibidad na dinadagsa ng maraming tao. 

 
 

Haihinkaishuu ( Recycle )- 
        Ito ay ang pagkokolekta ng mga recycle na mga gamit o mga bagay na hindi na ginagamit. Pag- naipon na ang mga 

ito, dadalhin sa isang kompanya para kunin at matumbasan ng halagang pera ayon sa dami nito. Ang perang malilikom dito 
ay gagamitin para sa pangangailangan sa pag-aaral ng mga bata.  

        Ito ay pangunahing tulong na kakailanganin mula sa mga nasa paligid ng paaralan at sa komunidad nito. Ipapaalam 
dito ang oras at araw kung kelan ito gaganapin. Kadalasang isinasagawa ito sa araw ng Sabado o Linggo na walang 
pasok. 

 
 
 

3.  Ano ang gagawin kung maatasang maging toka sa PTA ?     
Hindi ibig sabihin na dahil sa hindi makaintindi at makapagsalita ng Hapon ay hindi na kailangang tumulong o  

   makisalamuha sa mga aktibidad nito. May mga banyaga ring nagiging pinuno ng PTA sa ibang mga pagkakataon. Ang mga  
   guro at ibang mga magulang ay nakahandang tumulong sa mga bagay na hindi nito alam. Ito rin ay isang pagkakataon  
   para magkaroon ng komunikasyon sa ibang mga magulang at guro. Dito maraming mapupulot o matututunang mga bagay  
   tungkol sa mga kalagayan ng mga bata sa pag-aaral sa elementarya. Maging aktibo sa pagsali sa mga gawaing ito. 
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Alang-alang sa Bata 

1.  Para maging masaya ang buhay-elementarya 
     Magsisimula ng pumasok sa elementarya ng Hapon ang bata, ito ay parehong nasa isip ng magulang at  
    ng bata. Masaya bang pinakahihintay ng bata ang araw ng pasukang ito o may pangambang nararamdaman? 
      Hindi lahat ay may kasayahan, dahil hindi maiintindihan ang itinuturo ng guro at hindi mauunawaan ang mga  
    pinag-aaralan. Mga gawaing hindi naranasang gawin sa sariling bayan tulad ng paglilinis at paghahanda ng  
    pagkain ang magpapalito sa isipan. Pati na rin ang magulang na walang karanasan sa pag-aaral sa elementarya  
    ng Japan ay mahihirapang sumagot sa mga katanungan ng bata. Pakinggan muna sa simula ang mga sasabi- 
    hin ng bata, mga katanungan o mga bagay na ikinalilito nito at isangguni sa guro ang mga suliraning bumabaga- 
    bag sa bata at pakinggan ang payo ukol dito.  

Hindi rin maubos maisip ng guro sa elementaryang Hapon kung gaano kalaki ang pangamba at hirap ng  
pakikibaka sa pamumuhay sa bansang ito. Palagiin ang komunikasyon sa guro para sa kapakanan ng bata.  

Kapag ang mga pangambang ito ay malampasan ng bata, magiging masaya na ang buhay- elementarya at  
magiging masigasig na rin ito sa pag-aaral. Ang pagiging masigla at masigasig ang isang pinakamahalagang  
bagay na magdudugtong sa pag-unlad ng bata. 

 
 
 
 

2.  Ang araw-araw na pagpasok sa elementarya ay mahalaga 
     Sa bansang Hapon ang pinakamahalagang bahagi ng pag-aaral ay mula sa elementarya hanggang sa  
    junior high school. Hindi dapat lumiban sa klase kung hindi masama ang pakiramdam ng katawan. Hindi rin 
    magiging dahilan ang pagliban sa klase dahil sa gawaing-bahay o dahil lang sa pag-aalaga ng nakakabatang   
    kapatid. Ugaliin ang pagpasok sa araw-araw at magsikap na ipagpatuloy ang pag-aaral. 
      
 
 
 

3.  Perang gagastusin sa pag-aaral 
     Walang bayad sa pag-aaral sa elementaryang pampubliko. Subalit ang  tanghalian (kyuushoku), 
  School trip (shuugakuryokou), Field trip (ensoku) / ekskursyon, ang bayad sa pagpasok at iba pa ay dapat  
    bayaran. Ang pag-enroll sa bata ay walang bayad subalit ang uniporme, bag, unipormeng pam- P.E.,at iba pang  
    mga gamit sa pag-aaral ( school supplies ) ay kinakailangang gastusan para makumpleto ang kagamitan ng  
    bata sa pag-aaral. Maglaan ng pera para sa buwanang bayaran sa paaralan. Kung sakaling kapos sa pera at  
    hindi makakabayad dahil sa mahirap na pamumuhay, maysuporta para sa pag-aaral ng bata (Government  
    support for education) Para sa karagdagang impormasyon, alamin sa elementarya ng bata.   
     May mga iba pang mga gastusin maliban sa elementarya, sa pagpasok ng junior high school at sa senior high 

school, kailangan ding pag-ipunan hanggat maaga para huwag mahirapan sa mga hinaharap na gagastusin sa 
pag-aaral ng bata. 
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Mga isasakatuparan pag-uwi ng bahay 
    
    
       Pagkagaling ng elementarya ... 
 
       Pagkagaling ng elementarya may mga batang diretsong uuwi ng bahay maliban sa mga batang may  
       club o nuesery school (gakudou club, Houkago Kodomo club, gakudou hoikujo) Sa mga batang didiretso ng 
       palaruan ( park ) magugulat ang mga taong nasa paligid at mag-iisip kung ano ang nangyari sa bata at 
       bakit nasa palaruan ( park ) sa oras na iyon. At dahil dito may posibilidad na itawag sa pulisya para 
       ipaalam ang kinaroroonan ng bata. Siguraduhing unahing umuwi ng bahay bago maglaro. 
        
       Sa oras ng paglalaro... 
 
       Kadalasan, pag-uwi ng bahay ay makikipaglaro agad ang bata. Alamin at siguraduhing tanungin kung 
       " Saan pupunta? / Sino ang kasama? / Anong oras uuwi?" ang bata. Para sa mga magulang na wala sa 
       bahay sa oras ng pag-uwi ng bata, maaaring mag-iwan ng sulat o mensahe ( memo ) para sa bata. Ipaalam 
       din sa bata kung paano makokontak o sa paanong paraan matatawagan ang magulang sa oras ng panga- 
       ngailangan. 
 
       Ang paglalaro sa labas ng bahay... 
 
       Mas matalino at mahusay makahanap ng lugar na mapaglalaruan ang bata kaysa sa matatanda. Mga   
       hindi maubos maisip puntahan at pati na rin ang delikadong lugar ay may posibilidad na gawing palaruan. 
       Ang mahalaga dito ay maipahayag ang lugar na dapat at hindi dapat puntahan at gawing palaruan ng bata. 
       Ipaliwanag ng mabuti kung bakit hindi dapat puntahan ito. Sa elementarya, itinuturo ang labas na teritoryo ng  
       elementarya lugar labas na hindi dapat puntahan. Alamin kung anong lugar ang hindi pinahihin-tulutang 

puntahan ng mga bata. Sa mga game center o restoran ay hindi rin pinahihintulutang pumunta ng mag-isa ang 
bata na walang kasamang magulang. 

       
          

 Kung pupunta sa bahay ng kaibigan... 
 
        May mga araw na pupunta ang bata sa bahay ng kaibigan o kaya dadalaw ang kaibigan nito sa 
        bahay. Sa bawat tahanan ay may kani-kanyang regulasyon o patakaran, at kung ito ay hindi susundin ng 
        bata, magkakaroon ng hindi magandang-isipan sa kaibigan at maging sa magulang nito. Sikaping magpakita 
        ng magandang pag-uugali at wastong pagkilos sa ibang bahay. Ugaliin ang magandang relasyon sa  
        kaibigan.  
 
       Maging magalang sa pagbati !  
          Hello.( konnichiwa ) Salamat. ( arigatou gozaimasu ) Huwag kalimutang sabihin kung nararapat. 
        At may mga iba pang mga salita na natatangi lamang sa Nihongo. Kabisaduhin at sikaping sabihin. 
 
 
 
 

 Halimbawa ng lugar na maaaring puntahan 
 

park o playground 
childrens center 
silid- aklatan ( library ) Bawal mag-ingay ! 

 Halimbawa ng lugar na di dapat puntahan 
 
 Pribadong lugar  
 Under construction  
 ilog (river ) 
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ojyamashimasu      ..... Sasabihin sa pagpasok sa bahay ng kaibigan. 
ojyamashimashita    ..... Sasabihin sa paglabas ng bahay ng kaibigan. 
itadakimasu         ..... Sasabihin bago uminom o kumain. 
gochisousamadeshita  ..... Sasabihin matapos uminom o kumain. 

 
       Ang bahay ng kaibigan, hindi ito sariling pamamahay. 
          Huwag basta-bastang pakialaman o hawakan ang mga gamit sa bahay ng kaibigan. Sa bansang Hapon,  
        hindi tama ang pagpasok sa kuwarto o ang pagbukas ng refrigerator ng walang paalam, ito ay isang  
        kawalan ng paggalang. Kung sakaling mauhaw o kaya gustong gamitin ang banyo, magpaalam muna at  
        sabihing ( toire karite ii ?) puwedeng bang gumamit ng toilet? ( omizu moratte mo ii? ) puwedeng maka- 
        hingi ng tubig? 

Kapag pinaghandaan ng miryenda ... 
          May mga pagkakataon na maghahanda ang magulang ng kaibigan ng miryenda. Magpasalamat kung  
        makakausap ang magulang ng kaibigan nito. Huwag isipin na natural lang ang paglalabas ng miryenda sa   
        tuwina, kung ang bata ay madaling magutom, pagmiryendahin muna sa bahay bago payagang maglaro.  
          
 
     Bago sumapit ang pagdilim... 
 
      Ang pakikipaglaro ng bata sa mga kaibigan ay hanggang sa bago sumapit ang dilim. Gawin itong pangako  
      ng bata sa magulang. Mapanganib ang magpaabot ng dilim sa labas ng bahay lalo na kung nag-iisa ang bata.  
      Maaaring mapasama ito sa mga magaganap na krimen. Magugulat at magtataka ang mga taong nasa paligid  
      at may pagkakataon na tumawag ang mga ito sa elementarya o sa pulisya para ipaalam ang kinaroroonan ng  
      bata. Masasabing hindi delikado ang Japan sa pagkakaalam ng mga tao sa ibang bansa, subalit maraming  
      bata ang kasalukuyang nasasangkot sa mga krimen. 
       Base sa bawat panahon na magkakaiba ang oras ng pagsapit ng dilim, kayat mas makabubuting  
      pag-usapan ng magulang at ng bata kung anong oras nararapat itong umuwi ng bahay.  
      At kung sakaling nasa bahay ng kaibigan maglalaro, pagsumapit ang dilim, oras na ng paghahanda ng  
      pagkain o pagligo sa bahay ng kaibigan. Kung kayat kailangang umuwi bago sumapit ang oras na ito ng hindi  
      makaabala sa bahay ng kaibigan. Tiyaking matupad ng bata ang pangako sa oras ng pag-uwi. 
 
 
 
      Ang komunikasyon ng bata at ng magulang  
 
      Kung ang magulang ay nasa bahay sa pag-uwi ng bata, magtanong 

at kausapin ito tungkol sa mga pangyayari o ginawa sa paaralan sa 
araw na iyon. Ang bata ay malugod na makikipag-usap tungkol sa 
mgaginawa sa loob ng paaralan. Sa pagsapit ng bata sa mataas na 
antas ng elementarya ( 3~ 6 baitang ) nito ayhindi na masyadong 
magsasalita tungkol sa sarili. Subalit sa kabila nito, ay tanungin pa rin 
kung "Ano ang nangyari sa elementarya ?" Ito ay pagpapahiwatig ng pag-aalala sa kanya ng magulang at 
magiging panatagang kalooban ng bata. 

      Napakahalaga ang suporta at komunikasyon ng magulang sa bata para magkaroon ito ng malusog at 
maliwanag o maligayang pamumuhay. 
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( Mga dapat ipaalam na impormasyon )  
Tunay na pangalan ng bata 

( Buong pangalan ayon sa pasaporte ) 

 
Ginagamit na pangalan sa 

Elementarya 

May pagkakataon na hindi ginagamit 
ang tunay na pangalan

Taong makakatulong ukol sa 
pagsasalita ng Nihongo 

Interpreter o translator na makakabasa at makakapagpaliwanag sa sariling wika ng 
magulang. 

meron ( iru ) 
Pangalan       
    Pamilya Kamag-anak Kasamahan sa trabaho Kakilala 

 
wala ( inai )

  Wika o salitang nababasa ng 
magulang ( lahat ) 

Mga wika o salitang ginagamit ng 
magulang ( lahat ) 

Tungkol sa mga nakasulat sa 
elementarya 

 Hindi makakaintindi ng anumang Hapon. ( Nihongo wa mattaku yomenai. ) 
 Makakabasa kapag may hiragana  /  katakana. ( Furigana ga areba yomeru. )     
 Makakabasa kahit walang furigana. ( Furigana ga nakutemo yomeru. )   

Ginagamit na salita / wika ng 
bata 

Pangalan ng relihiyon 
 

(               ) 

Hindi kailangang 
isulat kung inaakalang walang 

dapat ipabatid 

Mga pagkaing ipinagbabawal sa relihiyon 
meron( aru )            

Kung may iba pang mga pagkain na hindi nakatala sa dito, mangyaring alamin sa diksyonaryo at ipabatid sa guro. 
 (  ) karneng baboy butaniku )   (  ) karneng baka ( gyuuniku )   (  ) karneng manok ( toriniku ) 
 (  ) Burong pagkain (hakkousaseta mono)   (  ) pagkaing may gatas ( nyuuseihin ) 
 (  ) pusit / octopus ( ika / tako )  (  ) pagkaing may shell   (  ) isda ( gyorui ) 
 (  ) pagkaing may halong dugo ( chi no mazatta mono ) 
 (  ) walang mga ipinagbabawal na pagkain sa relihiyon    
 (  ) iba pa ( sono ta ) (                                                    ) 

wala ( nai )       
Mga aktibidad na ipinagbabawal sa relihiyon 

meron ( aru )   
 (  ) field trip ( ensoku shakaikakengaku )    (  ) pool    (  ) sports festival ( undoukai ) 
 (  ) camping    (  ) Lakbay aral (shuugakuryokou Educational trip ) 
 (  ) iba pa ( sono ta ) ( ) 

wala ( nai )   

Kung may mga dapat pang ipa-abot maliban dito, sabihin mismo sa guro ng bata. 
Hindi ibig sabihin na ang lahat ng mga nakasulat dito ay masusunod, makipag-ugnayan sa 
kinauukulang elementarya at makipag-usap ukol dito. 
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Mga Impormasyon sa Aktibidad 
 

Isulat ang pangalan ng aktibidad 
 

 Tungkol sa pagsali  

 Siguradong makakasali ang bata at magulang sa mga aktibidad. 
 

 Siguradong makakasali ang bata. Hanggat maaari ay sisikaping makasali ang magulang. 
 

 Siguradong makakasali ang bata. Hindi makakasali ang magulang. 
 
 

 Petsa    Siguraduhin pagdating sa takdang oras. Huwag magpapahuli . 
 

 Oras ng pagtitipon ng mga bata. 
 
         Petsa Oras

 Pareho ang oras ng pagtitipon ng bata at magulang. 

         Petsa Oras

 Magkaiba ang oras ng pagtitipon ng bata at magulang. 

         Bata: Petsa     Oras
         Magulang: Petsa Oras

 Baong pagkain / inumin  
 
          Bata:    Magdala ng baong pagkain. Magdala ng baong inumin. 

 
          Magulang: Magdala ng baong pagkain. Magdala ng baong inumin. 

 Mga dadalhin  
 

May mga kailangang dalhin. Alamin sa guro. 
 

Mga karaniwang dalahin ( palaging dinadalang gamit. ) 

 Kasuotan  

May dapat isuot na kasuotan sa pagpunta. Alamin sa guro. 
 

  Katulad ng kadalasang isinusuot. 
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Karagdagang Impormasyon sa URL 
Ang mga sumusunod ay karagdagang impormasyon sa internet ( website ) 

 

Aichi iryoutsuyakusystem unei jimukyoku aichiiryoutsuuyakusystem  

 Sa panahong nagkasakit o nagkasugat, may nakalaang interpreter para sa mga hindi nakakaintindi ng  
      Nihongo. Interpreter para sa wikang Ingles, Intsik,Portuges, Espanyol at Tagalog. 

   Aichi kyuukyuu iryou guide  kyuukyuu iryou jyouhou center Aichikyuukyuuiryouguide  

   
Kadalasang nasa wikang Ingles, makakahanap dito ng ospital na maaaring makaintindi ng sariling wika. 

 

   Toyohashishi kyouikuiinkai  Gaikokujin jidou seito kyouiku shiryou 

    Gakkou gyoujikankei no annaibun  

Maaaring makita dito ang mga impormasyon sa ibang mga paaralan. 
I-click sa gakkougyoujikankeinoannaibun  

 ( Juridical pundasyon) Jichitai kokusaika kyoukai  Chiikikokusaika kyoukai renraku kyougikai  

  Tagengo seikatu jyouhou  

 Ito ay gabay tungkol sa mga kaalamang nararapat sa pamumuhay sa Japan ng mga nakatirang banyaga. 
       May nakalaang 13 linguwahe para dito.

  Nagoya kokusai center Kaigai jidou seito kyouiku soudan  

May mga dalubhasang councellor na mahihingian ng payo ukol sa pag-aaral ng bata. Kailangang 
       tumawag para sa reserbasyon. 
 

Kouekizaidanhoujin Aichiken kokusai kouryuu kyoukai

ba't- ibang impormasyon para sa mga dayuhang nakatira sa Aichi Ken. May linguwahe sa Ingles, Portuges, 
      Espanyol, Intsik, Korean at Nihongo. 
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