Evento de Cooperação Internacional de Férias de Verão

Realizador: Associação Internacional de Toyohashi

Colaboração: JICA Chubu Apoio

Programação em
Japonês
Participem !!

No planeta existem diversas culturas, então como será o cotidiano em outros paises?
Vamos conhecer e vivenciar um pouquinho sobre outras culturas? Vocês vão se surpreender!!

Destinados aos alunos do 3º ano Shougakko até 3º ano Koukou
Taxa: 300 yenes (independente de número de dias participados)
Vagas: 30 alunos (por ordem de inscrição)

Preferência para inscrições para os 3 dias. (Aceitaremos inscrições para 1 ou 2 dias também).

13:00～16:00

Teatro Konokuni PLAT
Músia Africana & aula de
dança com o grupo Ama
Africa.
Divertiva aula com muita
interatividade.

Música

(Ongaku)

Educação
Física

(Taiiku)

10:00～15:00

Kodomo Miraikan COCONICO

Seguro de
saúde
(Hoken)

Ouvir música africana e
Tocar instrumentos
africanos.
Como será o som?
Será que é muito difiícil?
Dança africana.
Vamos aprender, dançar
e depois dançaremos
todos juntos !!!
Vamos conversar a
respeito da África.

Atividades
doméstica
(Katei Ka)

[Crianças do Senegal]
Vamos estudar sobre a
epidemia da Malária, e
a realidade da doença
no mundo. Vamos refletir
sobre prevenção.

[Culinária Internacional]
Hoje aula de culinária
Filipina. Existe uma
grande diversidade
agradando todos os
paladares. Hoje vamos
fazer palitinhos fritos,
sopa e sobremesa.

13:00～16:00

Associação Internacional Toyohashi

Artes

[Como será Jordânia?]

(Zukou)

Quiz sobre Jordânia, mini
curso de lingua arábica.
Que tipo de arte faremos?

Estudo
Sociais
(Shakai)

[Conhecer o Vietnã e a Síria]
Estagiários da universidade
de Nagoya, vem para nos
ensinar sobre a história,
geografia, culturas, de seus
países.

Formatura
(Sotsugyou
Shikii)

Cerimônia de Formatura
para quem estudou sobre
muitas culturas.
Haverá lanchinhos de
diversos países.

Inscrição a partir de 4 de julho (seg) via Tel・E-mail da Associação Internacional de Toyohashi
Informe: [Chikyu Taiken Gakko no moushikomi ], em seguida seu
nome, endereço, idade, escola, série, telefone
Informação：Associação Internacional de Toyohashi Tel：0532-55-3671
E-mail：tiea@tcp-ip.or.jp
Ekimae Odri 22-3-1 Haihatsu Biru 3º andar

