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

July 26, 2018 （Thursday）
１３：３０～１６：００
July 27, 2018 （Friday）
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 １０na estudyante
・Tingnan ang nakalistang leksyon sa ibaba, at pumili ng isang lekturang gustong salihan.
※Sa July 26 (Thursday) lamang gaganapin ang [Physics] and [Chemistry]
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
Wikang Hapon
Math
English
History ng Japan
Geography
Modern Society
Physics

Chemistry

Biology
Business
Pag-aaral ng salitang Hapon

Kabuuan
[Ibat-ibang salita] Gamitin at mag-isip ng mga salita na nakikita sa paligid
[Try natin ang Progrression！] Alam nyo ba ang puzzle ng HANOI NO TOU? Try
nyo Through puzzle kung pano ang klase sa senior high school .
Gamitin ang Ingles sa pakikipag-usap at games！…Do you like English?
[KINDAI NO OKINAWA](Modern ng Okinawa) Gamitin ang URUTORAMAN para isipin ang
history ng Okinawa.
[Ibat-ibang bansang Bandila ～
Alamin ang kakaibahan ng bawat bansa ayon sa disenyo ng bandila～]
[Makuro Economics ～ Sagana ba ang life style mo?～]
Isipin ang saganang life style, gamit ang [GDP] and [National income]
[Uniform circular motion] Kahit saan ginagamit ang circular motion (example)
(Pag ikot ng Gulong). Kaya Through experiment hanapin ang secret ng circular
motion.
[Magagawa ang salamin sa Silver and sugar ～
Mysterious na chemical reaction]
Gusto nyo ba ang Experiment? Itong klase ay gagawa tayo ng [SALAMIN]
Misteryo ng Paningin ～Nadadaya ba ang ating utak?
～Hindi lahat ng nakikita ay tutoo, subukan para mapatunayan ito.
Ano ang Komersyo? ～Subukan ang mag-kompyuter～
…Gamitin ng aktwal ang kompyuter, upang pag-aralan ang [komersyo].
[Ordinary na hapon](Para sa Foreigh studente)
Mag Introduction sa sarili and mag”ONOMATOPE”.paaralan ang useful na hapon.
➔Kung sino po gusto sumali , sanihin nyo sa class teacher nyo. We are waiting for you.

