おしえて！日本の小学校（ミャンマー語）
cut
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おしえて！日本の小学校

02
00：07

TRANSLATION
ဂျပန်က မူလတန််းကကျျောင််းအက ကျောင််း ကပပျောပပပါ!

「おしえて！日本の小学校」

アレク「今から、日本の小学校について紹介して
いくよ。自分の国とは違う習慣がたくさんある
よ。ボクのクラスの友だちが作ってくれたカー
ドを使って、一つずつ見ていこう」
先生「それでは、まず小学校の一年間の主な行事
を紹介しましょう」

အဲလက်- “ဂျပန်က မူလတန််းကကျျောင််းအက ကျောင််း
မိတ်ဆက်ကပ်းမယ်။ ဒီမျော ကိိုယ်န
ဲ့ င
ိို င
် န
ံ မတူ
ဲ ဲ့ တဲဲ့
ဓကလဲ့ထံို်းစံကတွေ အမျျော်းကကီ်းရတ
ိ ယ်။ ကျွနက
် တျောဲ့်
သူငယ်ချင််းကတွေ လိုပ်ကပ်းထျော်းတဲဲ့ ကတ်ကတွေကိို တစ်ခိုပပီ်း
တစ်ခို ကညဲ့် ကရကအျောင်။
ဆရျောမ− ပထမဆံို်း မူလတန််းကကျျောင််းမျောနစ်စဉ်
လိုပ်ကလဲ့ရတ
ိ ဲဲ့ ပွေဲကကီ်းကတွေကိို မိတ်ဆက်ကပ်း ကမယ်။

03
00：29

カード名
「日本の学校」

ဂျပန်က မူလတန််းကကျျောင််း

「日本の学校」
先生「日本の小学校は６年間です。６歳から１２
歳まで通います。その後の中学校３年間までが
義務教育です。

ဆရျောမ−−ဂျပန်မျော မူလတန််းကကျျောင််းကိို ၆နစ်
တက်ရပါတယ်။ အသက် ၆နစ်ကကန ၁၂ နစ်အထိ
တက်ပပီ်းရင် အလယ်တန််းကကျျောင််းကိို ၃ နစ်
ဆက်တက်ရပါတယ်။

04
00：48

カード名
「学校の 1 年」

ကကျျောင််းစျောသင်နစ်

「学校の 1 年」
先生「日本の学校は毎年４月に始まって、３月
に終わります。
多くの学校は、１年間を２つまたは３つの学期
に分けています」

1

ဆရျောမ− ဂျပန်ကကကျျောင််းကတွေဟျော ဧပပီလ မျော စဖွေငပဲ့် ပီ်း
ကနျောက်နစ်မတ်လ အထိ ပဖစ်ပါတယ်။ ကကျျောင််းအကတျော်
မျျော်းမျျော်းက စျောသင်ချိနက
် ျောလကိို နစ်ပိိုင်း် ဒါမမဟိုတ်
၃ပိိုင်း် ခွေထ
ဲ ျော်း ကပါတယ်။

05
01：10

アレク「各学期の主な学校行事を紹介するよ。学
校行事の名前や内容、時期は、住んでいる地域
や学校によって違うものもあるよ」

အဲလက်−− စျောသင်ချိနက
် ျောလတစ်ခိုစီမျော လိုပ်ကလဲ့ရတ
ိ ဲဲ့
လှုပ်ရျော်းမှုကတွေကိို ကပပျောပပမယ်။ ကကျျောင််းမျော
လိုပတ
် ပ
ဲဲ့ ွေဲနျောမည်၊ ပွေဲပစ
ံို န
ံ ဲ ကျင်
်းပချိနက
် ကတျောဲ့
ဲ့
ကကျျောင််းအလိက
ို ် မတူပါဘူ်း။

06
01：25

カード名
「1 学期」

စျောသင်နစ်ရပထမပိ
ဲ ဲ့
ိုင်း် ကျောလ

「１学期」
先生「３つの学期に別れている場合、１学期は４
月～７月です。４月には入学式があります。７
月の終わりから夏休みになります。

ဆရျောမ−− ကကျျောင််းကတွေမျော စျောသင်ချိနက
် ျောလ ၃ပိိုင်း် ခွေဲ
ထျော်းပါတယ်။ ပထမစျောသင်နစ်က ဧပပီလကကန ဇူလိိုငလ
်
အထိပါ။ ကကျျောင််းစဝင်တဲမ
ဲ့ ူလတန််း ပထမနစ်
ကကလ်းကတွေ အတွေက် ကကိြိုဆိိုပွေဲအခမ််းအနျော်း
ကျင််းပကပ်းပါတယ်။ ဇူလင
ိို လ
် ကိုနမ
် ျော
ကနွေကကျျောင််းပိတရ
် က် စပါတယ်။

07
01：44

カード名
「2 学期」

စျောသင်နစ်ရဲဒိုဲ့ တိယပိိုင်း် ကျောလ

「2 学期」
２学期は地域によって違いますが、多くは８月
末から開始します。１２月末までが２学期で
す。１０月頃には運動会が行われ、多くの学校
では家族も来て、応援したりお弁当を一緒に食
べたりします。

စျောသင်နစ်ရဲ ဒိုဲ့ တိယပိိုင်း် ကျောလက အမျျော်းအျော်းပဖငဲ့်
သဂိုတ်လကိုနက
် ကန ဒီဇင်ဘျောလကိုနအ
် ထိ ပါ။
ကအျောက်တိိုဘျောလ ဝန််းကျင်ကလျောက်မျော အျော်းကစျော်းပွေဲ
ကျင််းပပါတယ်။ ကကျျောင််းအကတျော်မျျော်းမျျော်း မျောကတျောဲ့
ကကျျောင််းသျော်းမိဘကတွေ လျောအျော်းကပ်း ကပပီ်းအျော်းလံို်းတူတူ
ကနလည်
စျော စျော်း ကပါတယ်။
ဲ့

08
02：13

カード名
「3 学期」

စျောသင်နစ်ရဲ တတိ
ယပိိုင်း် ကျောလ
ဲ့

「3 学期」

１２月末から年が明ける１月初めまでは冬休み
ကဆျောင််းရျောသီ ကကျျောင််းပိတ်ရက်က ဒီဇင်ဘျောလကိုန ်
です。
３学期は１月から３月です。 ３月末からの春休 ကကန ဇန်နဝါရီ အစပိိုင်း် အထိ ပဖစ်ပါတယ်။
みを挟んで、次の学年に進級します」
စျောသင်နစ် တတိယပိိုင်း် ကျောလက ဇန်နဝါရီလကစပပီ်း
မတ်လအထိ ပဖစ်ပါတယ်။ မတ်လကိုနရ
် င် ကနွေဦ်းရျောသီ
ကကျျောင််းပိတ်ရက်ကရျောက်ပပီ်း ဧပပီလ ကကျျောင််းပပန်ဖွေင ဲ့်
တျောနဲအတန်
်း တက်ရပါတယ်။
ဲ့
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09
02：38

10
02：46

カード名
「行事や活動」

アレク「運動会は学校によって、春か秋かどちら
かになることが多いよ」

အဲလက်− ကကျျောင််းအျော်းကစျော်းပွေဲကတွေက ကနွေဦ်း

「行事や活動」

ကကျျောင််းပွေန
ဲ ဲ ဲ့ကကျျောင််းတွေင်း် လှုပရ
် ျော်းမှုမျျော်း

先生「他にも、遠足や学校の外で行う体験活動、
クラブ活動、健康診断、授業参観など、様々な
行事や活動があるんですよ」

ဒါမမဟိုတ် ကဆျောင််းဦ်းမျော ပံိုမန်ကျင််းပကလဲ့ရိပါတယ်။

ဆရျောမ− ကကျျောင််းကကန ကလဲ့လျောကရ်းထွေကတ
် ျော၊
ကကျျောင််းပပင်ပ အကတွေွေ့အ ကံြိုယူတျော၊ ကလပ်အသင််းမျော
လှုပ်ရျော်းတျော၊ ကျန််းမျောကရ်း စစ်ကဆ်းကပ်းတျောနဲ ဲ့
စျောသင်ချိနက
် ိို မိဘကတွေကလဲ့လျောခွေငပဲ့် ပြိုတျောစတဲဲ့
ပွေအ
ဲ မျိြို်းမျိြို်းနဲ ဲ့လှုပ်ရျော်းမှုမျိြို်းစံလ
ို ည််း ရိပါတယ်။

11
03：09

アレク「次は、学校生活の決まりを紹介するよ」
先生「みんなの国とは違うことがたくさんあるか
もしれないけど、ひとつずつ見ていきましょ
う」

အဲလက်− ကဲဆက်ပပီ်း ကကျျောင််းမျော လိက
ို ်နျောရမယဲ့်
စည််းကမ််းကတွေကိို မိတ်ဆက်ပါမယ်။
ဆရျောမ− တပချော်းနိင
ို င
် က
ံ တွေန ဲ ကွေ
ဲ့ ချက်ကတွေ
ဲ့ ျောတဲအ
အမျျော်းကကီ်း ရိမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ခိုချင််းစီကိို
ကလဲ့လျော ကညဲ့ရ
် ကအျောင်။

12
03：22

カード名
「登 校」

ကကျျောင််းတက်ပခင််း

「登校」
アレク「小学校には、子供だけで歩いて登校する
よ。地域によっては家の近い子どもたちが集ま
って集団で登校する場合もあるんだ。決められ
た時間までに登校して、遅刻しないようにしよ
う」
アレク「日本の小学校に通うために、家族がラン
ドセルと上履きを用意してくれたんだ」

အဲလက်−− မူလတန််း ကကျျောင််းသျော်းကတွေဟျော
ကိိုယ်ဘ
ဲ့ ျောသျော လမ််းကလ ျောက် ပပီ်း ကကျျောင််းသွေျော်းရပါတယ်။
တချိြိုွေ့ဧရိယျောကတွေမျော အိမ်န်းီ တဲဲ့ ကကျျောင််းသျော်းကတွေစိုပပီ်း
အိုပ်စိုလက
ိို ် ကကျျောင််းအတူသွေျော်း ကပါတယ်။
ကကျျောင််းတက်ချိနအ
် တိအကျ ကကျျောင််းကိိုကရျောက်ဖိို ဲ့
သတိထျော်းပါ။ ကနျောက်မကျပါကစနဲ။ဲ့
အဲလက်− ကကျျောင််းကကျျောပိို်းအိတန
် ဲ ဲ့ကကျျောင််းခန််းတွေင်း် စီ်း
ဖိနပ်ကိို ကျွနက
် တျောဲ့်မိသျော်းစိုက ပပင်ဆင်ကပ်းရပါတယ်။
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13
03：53

カード名
「朝のあいさつ」

မနက်ခင််း နှုတ်ဆက်စကျော်း။

「朝のあいさつ」
先生「朝の挨拶はなんて言うか分かる？」
アレク「おはよう」
友達「おはよう」
アレク「先生や目上の人にはおはようございま
す。朝はこうやって挨拶するよ」

ဆရျောမ− မဂဂလျော မနက်ခင််းပါလိို ဂျပန်
လိို
ဲ့
ဘယ်လိိုကပပျောရလဲ သိလျော်း။
အဲလက်− “Ohayo!”
အတန််းကဖျော်မျျော်း− “Ohayo!”
အဲလက်− ဆရျော၊ဆရျောမကတွေန ဲ ဲ့လူကကီ်းကတွေဆိိုရင်
‘Ohayo Gozaimasu!’လိို နှု
ဲ့ တ်ဆက်ရပါတယ်။
ဒါက မနက်ခင််း နှုတ်ဆက်စကျော်းပါ။

14
04：16

カード名
「学校を休むとき」

ကကျျောင််းပျက်တအ
ဲဲ့ ခါ။

「学校を休むとき」
アレク「病気になった時や、重要な用事があって
学校を休む時は、家の人から学校に連絡しても
らうようにしようね」

အဲလက်− ကနမကကျောင််းတျော ဒါမမဟိုတ် အကရ်းကကီ်း
ကိစတ
စ စ်ခိုခိုက ကျောငဲ့် ကကျျောင််းပျက်မယ် ဆိိုရင် မိသျော်းစိုဝင်
တစ်ဦ်းဦ်းက ကကျျောင််းကိို မပျက်မကွေက်
ဆက်သွေယ်ရပါမယ်။

15
04：35

16
04：42

カード名
「学校に入るとき」

アレク「校舎に入るときは、どうするか分かるか
な？」

အဲလက်− ကကျျောင််းထဲဝင်တအ
ဲဲ့ ခါ ဘျောလိုပ်ရမလဲသလ
ိ ျော်း။

「学校に入るとき」

ကကျျောင််းထဲကိိုဝင်တအ
ဲဲ့ ခါ

アレク「こうやって履いてきた靴を学校の昇降口 အဲလက်− ကကျျောင််းအဝင်ကပါက်မျောပဲ စီ်းလျောတဲဖ
ဲ့ ိနပ်ကိို
で 脱いで 、上 履きに はきか える よ。入 口に は
ချွ
တ
်
ပ
ပီ
်း
ကကျျောင်
်း
ခန်
်း
တွေ
င
်း
်
စီ
်း
ဖိ
န
ပ်
န
ဲ
လဲ
စ
်း
ီ
ရပါမယ်
။
ပပီ်းရင်
ဲ့
『下駄箱』という靴を入れるロッカーのような
も のがあ るの で、脱 いだ靴 はそ こにし まう ん အပပင်စီ်းဖိနပ်ကိို
ဖိနပ်စင်က
အကနက
် ဲ့ လ်းကတွေထဲ
だ」
ထညဲ့်ရပါမယ်။
17
05：05

カード名
「教 室」

「教室」

ကကျျောင််းစျောသင်ခန််း

アレク「ここが教室だよ。クラスごとに決まった
教室があって、担任の先生がいるよ」

အဲလက်− ဒါက စျောသင်ခန််းပါ။ အတန််းတိိုင်း် မျော
စျောသင်ခန််း သီ်းသနစ
် ဲ့ ီရိပပီ်း အတန််းပိိုင ် ဆရျောမ ရိပါတယ်။
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18
05：20

カード名
「担任の先生」

အတန််းပိိုငဆ
် ရျောမ

「担任の先生」
アレク「担任の先生が、ほとんどの教科を教えて
くれるよ。でも、音楽や図工などは、専門の先
生が教えてくれる学校もあるんだ。中学校にな
ると、教科ごとに教える先生が変わるんだよ」

အဲလက်− ဘျောသျောရပ်အျော်းလံို်းနီ်းပါ်းကိို အတန််းပိိုငဆ
် ရျောမ
က သင်ကပမဲဲ့ တချိြိုွေ့ကကျျောင််းကတွေမျော ဂီတ၊ အနိုပညျော နဲ ဲ့
လက်မှုပညျော ကတွေကိို ကျွမ််းကျင်ပညျောရင် ဆရျော၊ဆရျောမ
ကတွေက သင်ကပ်းပါတယ်။ အလယ်တန််းကကျျောင််းမျောကတျောဲ့
ဘျောသျောရပ်တစ်ခိုစက
ီ ိို ဆရျောမတစ်ကယျောက်စက
ီ
သင်ကပ်းပါတယ်။

19
05：44

カード名
「全校集会」

ကကျျောင််းညီလျောခံ

「全校集会」
アレク「日によって全校集会があって校長先生の
お話や、連絡事項を聞くんだよ」

အဲလက်− − တချိြိုွေ့ရက်ကတွေမျောကကျျောင််းညီလျောခံရိပါ
တယ်။ အဲဒမ
ီ ျောကကျျောင််းအိုပ်ကကီ်းကစကျော်းကပပျောတျောတိို ဲ့
အထူ်းက ကညျောချက်နျော်းကထျောင်တျောတိလို
ို ဲ့ ပ်ရပါတယ်။

20
06：00

カード名
「月曜日の持ち物」

တနလဂျောကနတိ
ဲ့ ိုင်း် ဘျောကတွေယူသွေျော်းရမလဲ။

「月曜日の持ち物」
アレク「月曜日に持ってくる持ち物を確認する
よ。週末に持ち帰った上履きや体操服、当番の
場合は給食当番の白衣を洗って持ってくるん
だ」

အဲလက်− တနလဂျောကနတိ
ဲ့ ိုင်း် ကကျျောင််းကိို ဘျောကတွေယူသွေျော်း
ဖိလိ
ို ဲ့ လ
ို က
ဲ သချျောစစ်ပါ။ ကသျော ကျောကန ဲ့ မျောအိမ်ပပန်ယူလျောတဲဲ့
အခန််းတွေင်း် စီ်းဖိနပ်န ဲ အျော်းကစျော်းဝတ်
စံို အပပင် ကနလည်
စျော
ဲ့
ဲ့
ပပင်ဆင်ရရင်ဝတ်ရတဲဲ့ စျော်းဖိို်းမ်းဝတ်စက
ံို ပ
ိို ါ ကလ ျော်ဖတ
ွေ ်ပပီ်း
ပပန်ယူသွေျော်းရပါတယ်။

21
06：21

カード名
「毎日の持ち物」

「毎日の持ち物」

ကကျျောင််းကိိုကနစဉ်ယူ
လျောရမယဲ့် ပစစည််းမျျော်း
ဲ့

アレク「毎日の持ち物を確認しよう！これはふで
箱、これは連絡帳、これは給食用のナプキン。
あとは教科書などを持ってくるんだよ。
」

အဲလက်− ကနတိ
ဲ့ ိုင်း် ဘျောကတွေကိို ယူသွေျော်းရမယ်ဆိိုတျော
စစ်ကဆ်းရပါမယ်။ ခဲတဗ
ံ ူ်း၊ မိဘဆရျော
ဆက်သွေယဖ
် ိစျောအို
ို ဲ့
ပ် နဲ ဲ့ကနလည်
စျောစျော်းချိနသ
် ို်းံ ဖိို ဲ့
ဲ့
လက်သတ
ို ်ပိုဝါ။ ဖတ်စျောအိုပ်ကတွေလဲ ယူသွေျော်းဖိို ဲ့
မကမဲ့ရဘူ်းကနျော်။

5

22
06：43

カード名
「学校での服装」

「学校での服装」

ကကျျောင််းကိို ဘျောဝတ်သွေျော်းမလဲ

アレク「学校に通う時の服装は、動きやすい服装
であれば特に決まりはないんだけど、アクセサ
リーやマニキュアなどは学校には付けてこない
ようにするよ」

အဲလက်− လှုပ်ရျော်းရလွေယက
် တ
ူ ဲဲ့ အဝတ်အစျော်းကတွေပဲ
ကကျျောင််းကိို ဝတ်သျောွေ ်းသငဲ့ပ
် ါတယ်။ ဘျောစည််းကမ််းမ
အပိသ
ို တ်မတ်မထျော်းပါဘူ်း။ ဒါကပမဲဲ့ လက်ဝတ်လက်စျော်း
ဝတ်မသွေျော်းပါနဲ။ဲ့ လက်သည််းနီဆိို်းတျော၊မိတက
် ပ်ပပင်တျော
လည််းမလိုပရ
် ပါဘူ်း။

23
07：04

カード名
「制 服」

「制服」

ကကျျောင််းဝတ်စံို

先生「学校によっては小学校から制服がある場合
もありますが、ほとんどは私服で登校します。
中学校からは制服になります」

ဆရျောမ− တချိြိုွေ့ မူလတန််းကကျျောင််းကတွေမျော ကကျျောင််းဝတ်စံို
ဝတ်ဖိို လိ
ဲ့ ိုအပ်ကပမဲဲ့ အမျျော်းအျော်းပဖငဲ့် အပပင် အဝတ်အစျော်း
နဲပဲဲ့ ကကျျောင််းတက် ကပါတယ်။ အလယ်တန််းကစပပီ်း
ကကျျောင််းဝတ်စံို ဝတ် ကရပါတယ်။

24
07：24

カード名
「時間割」

အချိနဇ
် ယျော်း

「時間割」
先生「翌日の支度を、時間割を確認してしっかり
としましょうね」

25
07：40

カード名
「持ち物に名前を書く」

「持ち物に名前を書く」
アレク「持ち物には全部、自分の名前を書くんだ
よ」

26
07：54

カード名
「いろいろな教科」

ဆရျောမ−− အချိနဇ
် ယျော်းကိို နစ်ခါပပန်စစ်ပပီ်း
ကနျောက်တစ်ကနအတွေ
က် ကကိြိုပပင် ကမယ်။
ဲ့

ပစစည််းအျော်းလံို်းမျော ကိိုယ်န
ဲ့ ျောမည်တပ်ပါ။
အဲလက်− “ ကိိုယ်ယူလျောတဲပ
ဲ့ စစည််းအျော်းလံို်းမျော
ကိိုယ်န
ဲ့ ျောမည်ကိို ကသချျောကရ်းပါ။

ဘျောသျောရပ်မျျော်း

「いろいろな教科」
アレク「学習する教科の名前を覚えよう。国語、
算数、理科、社会、体育、音楽、図工などだ
よ」

6

အဲလက်− သင်ရမယဲ့် ဘျောသျောရပ်ကတွေရဲ နျောမည်
ကတွေကိို
ဲ့
မတ်ထျော်းကနျော် “ဂျပန်စျော၊ သခဂျျော၊ သိပပံ၊ လူမှုကရ်းပညျော၊
အျော်းကစျော်း၊ ဂီတ၊ ပန််းချီန ဲ လက်
မှုပညျော”
ဲ့

27
08：14

カード名
「宿 題」

「宿題」

အိမ်စျော

先生「家でも勉強の復習ができるように、プリン
トやドリルなどの宿題が出ます」

ဆရျောမ−− “အိမ်မျော ပပန်လန် ကလဲ့ကျငဲ့ခ
် န််းလိို
အိမ်စျောကတွေ အပပီ်းလိုပ်ခရ
ဲဲ့ ပါမယ်။”

28
08：30

カード名
「授業時間」

စျောသင်ချိန ်

「授業時間」
先生「授業時間は１時限あたり４５分です。
中学校になると５０分になります」

29
08：48

カード名
「いろいろな教室」

ဆရျောမ−−− စျောသင်ချိန ် တစ်ချိနက
် ိို ၄၅ မိနစ်ပါ။
အလယ်တန််းကရျောက်ရင် စျောသင်ချိနမ
် န
ိ စ် ၅၀ ရိပါတယ်။

စျောသင်ခန််းအမျိြို်းမျိြို်း

「いろいろな教室」
先生「小学校には、自分の教室以外にも特別教室
があります。学年が上がって来ると、教室を移
動して授業をすることが多くなります」

ဆရျောမ− မူလတန််းကကျျောင််းမျော ပံိုမန်အတန််းအပပင်
အထူ်းတန််းတချိြိုွေ့လည််း ရိပါတယ်။ အတန််းကကီ်းကရျောက်
ရင်ကတျောဲ့ ဘျောသျောရပ်အလိက
ို ် စျောသင်ခန််းကတွေ
မတူတျောက ကျောငဲ့် အခန််းကတွေကပပျောင််းပပီ်း တက်ရတျော
မျျော်းလျောပါတယ်။

30
09：09

アレク「それじゃ、この絵の中で、音楽室はどれ
でしょう」

7

အဲလက်−− ဒါဆိရ
ို င် ဒီထဲမျော ဘယ်အခန််းက ဂီတအတန််း
လဲ။

31
09：16

カード名
「音楽室」

ဂီတအတန််း

「音楽室」
アレク「音楽室はこれ。楽器を使って演奏をした
り、みんなで歌ったりする教室だよ」

32
09：34

カード名
「理科室」

カード名
「図工室」

တီ်းခတ် သီဆိိုတျောကတွေ တူတလ
ူ ိုပ် ကပါတယ်။

သိပပံခန််း

「理科室」
アレク「理科室はこれ。実験をするときなどに使
うよ」

33
09：46

အဲလက်− ဒါက ဂီတအတန််းပါ။ ဒီမျော တူရိယျောကတွေ

အဲလက်− ဒါက သိပပံခန််းပါ။ လက်ကတွေွေ့စမ််းသပ်တျောကတွေ
လိုပတ
် အ
ဲဲ့ ခါ သံို်းပါတယ်။

「図工室」

ပန််းချီန ဲ ဲ့လက်မှုပညျောခန််း

アレク「図工室はこれだよ。絵を描いたり工作す
るよ」

အဲလက်−ဒါက ပန််းချီအနိုပညျောနဲလက်
မပ
ှု ညျော
ဲ့
သင်တအ
ဲဲ့ ခန််းပါ။ ပန််းချီဆွေဲတျောနဲ လက်
မပ
ှု စစည််းကတွေ
ဲ့
လိုပ်ပါတယ်။

34
09：59

カード名
「家庭科室」

အိမ်တွေင်း် စီ်းပွေျော်းအခန််း

「家庭科室」
アレク「最後が家庭科室だよ。高学年になると、
裁縫や調理などをする家庭科の授業がはじまる
んだ。その時は家庭科室を使用するよ」

35
10：21

カード名
「パソコン室」

カード名
「外国語の授業」

သင်တအ
ဲဲ့ ခန််းပါ။ အတန််းကကီ်းလျောရင် စက်ချြိုပ်န ဲ ဲ့
ဟင််းချက်နည််းကတွေကိို စသင်ရပါတယ်။

ကွေနပ် ပြူတျောအခန််း

「パソコン室」
先生「その他に授業の中でパソコンを使うことも
あります。

36
10：34

အဲလက်− အခိုကနျောက်ဆံို်းက အိမတ
် ွေင်း် စီ်းပွေျော်း

ဆရျောမ− စျောသင်ချိနက
် တွေမျော တခါတရံ
ကွေနပ
် ျြူတျောကတွေကိို သံို်းပါတယ်။

နိင
ို င
် ပံ ချော်းဘျောသျောစကျော်း အတန််း

「外国語の授業」
先生「外国語の授業もあって、外国語を話す先生
と一緒に学ぶこともあるんですよ」

8

ဆရျောမ− နိင
ို င
် ပံ ချော်းဘျောသျောစကျော်းအတန််းမျော
နိင
ို င
် ပံ ချော်းသျော်း ဆရျောကတွေန ဲ ဲ့သင် ကျော်းရမျောပါ။

37
10：49

カード名
「体育の授業」

အျော်းကစျော်းအတန််း

「体育の授業」
先生「体育の授業では、運動場や体育館で運動を
します。ボールを使ったゲームやリレーや幅跳
び、跳び箱やマット運動などの運動を行いま
す」

ဆရျောမ− အျော်းကစျော်းအတန််းကိို ကစျော်းကွေင်း် မျောကရျော
အျော်းကစျော်းရံိုမျောပါလိုပ်ပါတယ်။ ကဘျောလံ်းို ကစျော်းတျော၊
လက်ဆငဲ့က
် မ််းအကပပ်း၊ အလျျော်းခိုန၊် အပမငဲ့ခ
် ိုန ် နဲ ဲ့
ကိရိယျောလွေတ်ကလဲ့ကျငဲ့ခ
် န််း စတျောကတွေ ပါဝင်ပါတယ်။

38
11：11

カード名
「プール」

「プール」

ကရကူ်း

アレク「夏には体育で水泳の授業があるよ。学校
のプールで泳ぎ方を習うんだ。水泳の授業があ
るときは、水着、タオル、水泳帽を持って行く
んだ」
先生「体調の悪いときにプールに入ると良くない
ので、家の人にその日の体調や体温を記入して
もらったカードを先生に提出して、健康管理も
するんですよ」

အဲလက်− ကနွေရျောသီကရျောက်ရင် အျော်းကစျော်းအတန််းမျော
ကရကူ်းသင်တန််းရိပပီ်း ကကျျောင််းကရကူ်းကန်မျော ကရကူ်းနည််း
သင် ကရပါတယ်။ ကရကူ်းအတန််းရိရင် ကရကူ်းဝတ်စံို၊
ကရကူ်းဦ်းထိုပ်န ဲ ဲ့မျက်နျောသိုတ်ပိုဝါကတွေ ယူလျောရပါတယ်။
ဆရျောမ− ကနမကကျောင််းပဖစ်ကနတယ်ဆရ
ိို င်
ကရကူ်းကန်ထဲဆင််းဖိို မသငဲ့
က
် တျော်ပါဘူ်း။ မိဘ သိမဟို
ို ဲ့ တ်
ဲ့
အိုပ်ထိန်း် သူက အဲဒက
ီ နမဲ့ ျော ကကျျောင််းသျော်းရဲ ဲ့
ကိိုယ်အပူချိနတ
် ိိုင်း် ပပီ်း ကျန််းမျောကရ်း အကပခအကန
ကိိုကရ်းထျော်းတဲက
ဲ့ တ်ပပျော်းကိို ဆရျောမကိို ကပ်းရပါမယ်။

39
11：46

カード名
「保健室」

「保健室」

ကကျျောင််းကျန််းမျောကရ်းကစျောငဲ့က
် ရျောက်ခန််း

アレク「けがをしたり体調が悪くなったりした時
には保健室にいくよ。どこかが痛いときは「痛
い」って伝えるんだよ。痛い場所の名前が分か
らなかったら、その場所を指さすといいよ」

အဲလက်− ထိခိိုကဒ
် ဏ်ရျော ရရင် ကနမကကျောင််းရင်
ကကျျောင််းကျန််းမျောကရ်းကစျောငဲ့က
် ရျောက်ခန််းကိို သွေျော်းသငဲ့်
ပါတယ်။ နျောတယ်ဆရ
ိို င် “itai” လိို ကပပျောရပါ
မယ်။
ဲ့
နျောကနတဲက
ဲ့ နရျောကိို ဘယ်လိိုကပပျောရမန််း မသိရင်
လက်နညွှ
ဲ ဲ့ နပ် ပနိငပ
် ါတယ်။

40
12：10

カード名
「図書室」

ကကျျောင််းစျော ကညဲ့်တက
ိို ်

「図書室」
先生「他には、本がたくさん置いてある図書室が
ありますよ」
アレク「図書室では、授業中に調べ物をしたり、
休み時間や放課後に本を借りて読んだり出来る
んだよ」

ဆရျောမ− ကကျျောင််းမျော စျော ကညဲ့တ
် က
ိို ်လည််း ရိပပီ်း အဲဒမ
ီ ျော
စျောအိုပ်ကတွေ အမျျော်းကကီ်းရိပါတယ်။
အဲလက်− ကကျျောင််းစျော ကညဲ့်တက
ိို ်မျော
ကကျျောင််းသင်ခန််းစျောနဲသက်
ဆိိုငတ
် ျောကတွေ ကလဲ့လျောနိင
ို သ
် လိို
ဲ့
အျော်းလပ်ချိန ် ဒါမမဟိုတ် ကကျျောင််းဆင််းချိနမ
် ျော စျောအိုပ်
ဖတ်တျော၊ ငျော်းတျောကတွေ လိုပ်နင
ိို ပ
် ါတယ်။
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41
12：33

42
12：42

カード名
「給食の時間」

アレク「午前中に４時間授業をしたら、そのあと
はお昼ご飯の給食だよ」

အဲလက်− မနက်ပိိုင်း် မျော စျောသင်ချိန ် ၄ချိန ် ပပီ်းတဲအ
ဲ့ ခါ

「給食の時間」

ကကျျောင််းကနလည်
စျော
ဲ့

アレク「給食は、みんな順に給食当番になって、
白衣を来て配膳をするんだよ」

ကနလည်
စျော စျော်းရမယဲ့်အချိနပ
် ါ။
ဲ့

အဲလက်− ကနလည်
စျောအတွေက် ကကျျောင််းသျော်းတိင
ို ်း်
ဲ့
အလညဲ့က
် ျ တျောဝန်ယူ က ရပပီ်း တျောဝန်ကျသူက
စျော်းဖိိုမ်းဝတ်စံိုန ဲ ကန
စျော ပပင်ဆင်ရပါတယ်။
ဲ့ လည်
ဲ့

43
12：57

カード名
「食べられないものがあると
き」

「食べられないものがあるとき」
先生「給食ではアレルギーや宗教上の理由で食
べられないものがある場合は、教えてくださ
い。それからお祈りの時間が必要な場合も
先生に相談をしてくださいね。
可能な範囲で配慮します」

မစျော်းနိင
ို တ
် အ
ဲဲ့ စျော်းအစျောရတ
ိ အ
ဲဲ့ ခါ
ဆရျောမ− ကိိုယ်မ
ဲ့ ျော (ဓျောတ်) မတညဲ့်တဲဲ့ အစျော်းအစျော
ဒါမမဟိုတ် ဘျောသျောကရ်းယံို ကည်မှုက ကျောငဲ့်
မစျော်းတဲအ
ဲ့ စျော်းအစျော ဒါမမဟိုတ် အစျော်းမစျော်းခင်
ဆိုကတျောင််းဖိို လိ
ဲ့ ိုတျောမျိြို်းဆိိုရင် ကကျ်းဇူ်းပပြိုပပီ်း ကကျျောင််းနဲ ဲ့
ကဆွေ်းကနွေ်းတိိုငပ
် င်ဖိို လိ
ဲ့ ိုပါတယ်။ အဆင်ကပပကအျောင်
အကကျောင််းဆံို်းလိုပ်ကပ်းပါတယ်

44
13：24

カード名
「お弁当・水筒」

ထမင််းဘူ်းနဲ ဲ့ကရဘူ်းမျျော်း

「お弁当・水筒」
アレク「給食がない日にお弁当を持ってくること
があるよ。水筒にお茶や水を入れてもって来て
もいいけど、ジュースやお菓子は学校に持って
こないでね。
」

အဲလက်− ကကျျောင််း ကနလည်
စျော မကကျွ်းတဲက
ဲ့ နကတွေ
ဲ့
ဲ့ မျော
အိမ်ကကန ထမင််းဘူ်းယူလျောရပါမယ်။ ကရဘူ်းထဲမျော ကရ
ဒါမမဟိုတ် ကရကနွေ်း ကမ််းထညဲ့်ပပီ်း ယူလျောနိင
ို ပ
် ါတယ်။
ဒါကပမဲဲ့ ကကျျောင််းကိို မိုနန
် ဲ့ ဲ ဲ့အချိြိုရည်၊ ကဖျျော်ရည်ကတွေ
ယူလျောလိို မရပါဘူ
်း။
ဲ့
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45
13：44

カード名
「掃除の時間」

သနရ
် ဲ့ င််းကရ်းချိန ်

「掃除の時間」
アレク「給食のあとは、ほとんどの学校で掃除の
時間があるんだ」
先生「掃除は、グループ毎に、教室や廊下、特別
教室などの当番を決めて行います」
アレク「当番制は、週ごとに自分たちの担当する
場所が変わるんだよ」

အဲလက်− ကကျျောင််းတိိုင်း် လိလ
ို ိို ကနလည်
စျော စျော်းပပီ်းချိနမ
် ျော
ဲ့
သနရ
် ဲ့ င််းကရ်းချိနရ
် ိပါတယ်။
ဆရျောမ− အဖွေလ
ဲွေ့ ိိုက် သနရ
် ဲ့ င််းကရ်းလိုပ်ပါတယ်။
အဖွေတ
ဲွေ့ စ်ခက
ို စကကဂန၊် တစ်ခက
ို စျောသင်ခန််း စသပဖငဲ့်
ကနရျောခွေဲ ပပီ်း အဖွေအ
ဲွေ့ လိိုကတ
် ျောဝန်ယူရပါတယ်။
အဲလက်− အဖွေဲတ
ွေ့ စ်ခိုစီကိို အပတ်စဉ် ကနရျောကပပျောင််းပပီ်း
တျောဝန်ချ ပါတယ်။

46
14：14

カード名
「委員会活動」

ကကျျောင််းသျော်းကကျော်မတီ

「委員会活動」
先生「学校では、委員会活動と言って、学校の運
営に子供たちが関わる活動があります」
アレク「学校によって色々な委員会があるけど、
放送委員は給食の時間に放送を行うよ。飼育委
員は学校で飼っている動物の世話をするんだ」

ဆရျောမ− ကကျျောင််းရဲစီဲ့ မံခနခ
် ဲ့ ွေဲမှုကတွေမျော ကကျျောင််းသျော်းကတွေ
ပါဝင်တဲဲ့ ကကျျောင််းသျော်းကကျော်မတီလှုပရ
် ျော်းမှုကတွေရိပါတယ်။
အဲလက်− ကကျျောင််းကတွေအလိက
ို ် ကကျျောင််းသျော်း ကကျော်မတီ
အမျိြို်းမျိြို်း ကွေဲပပျော်းပါတယ်။ အသံလွှငက
ဲ့် ကျော်မတီက
ကနလည်
စျော စျော်းချိနမ
် ျော အသံလွှငပ
ဲ့
ဲ့် ါတယ်။
ကကျျောင််းမျောကမွေ်းထျော်းတဲတ
ဲ့ ရ
ိ စဆျောန်ကတွေကိို တိရိ စဆျောန်
ကမွေ်းပမြူကရ်းကကျော်မတီက ပပြိုစိုကစျောငဲ့က
် ရျောက်ကပ်းပါတယ်။

47
14：44

先生「このように、小学校では様々な活動を通し
て、みんなの心身の健やかな成長を願って教育
を行っています」

ဆရျောမ
ဂျပန်မျောရတ
ိ ဲဲ့ မူလတန််းကကျျောင််းကတွေမျော လှုပ်ရျော်းမှု

အမျိြို်းမျိြို်း ကကနတစ်ဆငဲ့် ကကျျောင််းသျော်းတိိုင်း် ကိိုယ်၊ စိတ်
おわり ကျန််းမျောစွေျောနဲ ဲ့ကကီ်းပပင််းလျောဖိို ပပြို
ဲ့ စိုပျိြို်းကထျောင်
သင် ကျော်းကပ်းကနပါတယ်။
End
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