東濃高校オープンキャンパスについて

タガログ語

Tungkol sa Open Campus ng Tono Sr. Hi- School
１ Petsa

２ Lugar

Hulyo ２６, 2017 （Miyerkoles）
１３：３０～１６：００
Hulyo ２７, 2016 （Huwebes）
１３：３０～１６：００
※Oras ng pagpapalista
１２：５０～１３：２５
Pinakamataas na Paaralan ng Tono (Kani Gun Mitake Chou Mitake 2854-1)

３ Detalye・Petsa・Lugar
Pangkalahatan Paliwanag：
Trial Lesson：Main Building /special lecture room(Honkan ・Tokubetsuto kyoshitsu)
① Pagpapalista：
（１２：５０～１３：２５）【Sa gym１Ｆ Piroutte 】
② Paliwanag tungkol sa Paaralan
（１３：３０～１４：００）
【Gym１Ｆ Multi Function Room
(Tamoku teki room) 】
・Ipapaliwanag ang lifestyle ng mag-aaral ayon sa kasalakuyang estudyante.
③ Trial Lesson
（１４：１０～１４：５０）【gagawin sa bawat classroom】
・Isasagawa ang klase sa humigit kumulang １０ estudyante
・Tingnan ang nakalistang leksyon sa ibaba, at pumili ng isang lekturang gustong salihan..
④ Pag-obserba sa aktibidad ng clubs （１５：～１６:００頃）
【Maaring Pumunta sa bawat lugar na pinag-aaralan ng klub】
・（malayang manood、 hindi sapilitan）
Aralin

Kabuuan
Ibat-ibang
salita:
Gamitin
at
mag-isip
ng mga salita na nakikita
Wikang Hapon
sa paligid
Matematika
Hanapin ang sentro ng gravity！ Pag-isipan natin ang siguradong paraan upa
ng ito ay makuha gamit ang matematika.
Ingles
Gamitin ang Ingles sa pakikipag-usap at games！…Do you like English?
Kasaysayan ng Mundo
Alamin ang Kultura ng Tsina, Sining at Relihiyon
Kasaysayan ng Hapon
「Mamasyal tayo sa Panahon ng Edo」～
Masdan ang pamumuhay noong panahon ng Edo sa pamamagitan ng guhit larawan
Heographiya
Ibat-ibang bansang Bandila ～
Alamin ang kakaibahan ng bawat bansa ayon sa disenyo ng bandila～
Agham ng Kemiko①
Makakagawa ng salamin mula sa Pilak/Silver at asukal ～
Misteryo ng reaksyon ng Kemiko！～
Agham ng Kemiko①
Hanapin ang Elementong Kemiko ～
Kemiko X- Hulaan ang elementong nilalaman nito ！～
Agham ng Buhay na Nilikha
Misteryo ng Paningin ～Nadadaya ba ang ating utak？
～Hindi lahat ng nakikita ay tutoo, subukan para mapatunayan ito.
Komersyo
Ano ang Komersyo？ ～Subukan ang mag-kompyuter～
…Gamitin ng aktwal ang kompyuter, upang pag-aralan ang [komersyo].
Pag-aaral ng salitang Hapon Ipakita ang bagay sa kapaligaran ayon sa tunog！( sa banyaga lamang）
＊Paraan ng Pagsali -> ・Magpalista sa in-charge na guro ng Jr. Hi-school na nais sumali.
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