
 
 
 
 
 
  

Mga Turo ni Mootori Noronaga san 

Upang maisakatuparan ang mga ideya mahalagang magkaroon ng  

mataas at malawak na hangarin at patuloy na mag-aral upang  

makapag-isip at makapagpasya ng sarili. 

→Kapangyarihang humusga ng matuwid 

Mahalagang iparating ang iyong mga saloobin sa isang malinaw at 

madaling maunawaan ng iba, palawakin ang pag-iisip, makiramay at 

makipagtulunangan sa mga gawain. 

→Kakayahang makipagtulungan sa ibat-ibang tao 
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Napakahalaga ang pagtuklas ng lahat na mga panibagong ideya. 

Mahalagang lumikha ng mga bagong ideya at mga bagay na may kasaysayan sa paghahanap ng mga katanungan sa 

sarili at lumikha ng sariling disisyon mula sa mga natutunan at kumilos. 

 → Kakayahang lumikha ng halaga ・ Kakayahang matuklasan at malutas ang mga  

                bagong problema. 
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Mahalagang gumawa ng layunin sa umpisa at determinado na hindi titigil 

hanggang sa matapos. 
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[Ang pag-unawa sa kahalagahan ng mga bagay ay mag-uumpisa mula sa 
mga pangyayari sa mundo at puso ng bawat tao.] 

UPANG MAKAMTAN ANG MGA PANGARAP 

 

【Aktibo at malayang matuto】 

Tayo ay magplano sa sarili at mag-aral, at magkakaroon ng kapangyarihan na matuto. 

 

     【Pag-ayos sa araw-araw nap ag-uuli】 

Tayo ay magtakda ng 3 oras (oras sa pagtulog, oras sa pag-aaral, oras 

sa pagbabasa) o oras sa panonood ng TV, paglalaro at paggamit ng 

smartphone at sundin ang mga oras na itinakda at pamuhay ng maayos. 

 

【Palawakin ang kakayahan sa pagpapaliwanag】 

Tayo ay magsasalita at magsusulat upang madali nating maiparating ang 

ating saloobin. 

【Palalimin ang kaisipan】 

Natututo tayo mula sa mga tao, libro, kalikasan, at iba pa upang palawakin at 

palalimin ang ating mga saloobin at kaisipan. 

【Gamitin ang mga natutunan】 

Ang ating mga natututunan ay nakakatulong sa pang-araw-araw na 

pamumuhay at iba pang pag-aaral at pinapa-unlad ang ating pamumuhay. 

 

 

5 HAMON 



 

Sa mga kabataan 
Dapat nating tuluran ang dakilang tao na inalay ang kanyang sarili para sap ag unlad ng Lungsod ng Matsusaka at sa bayan.Marami pa 

tayong dapat matutunan para makamit natin ang ating mga pangrap sa buhay. Matuto mula sa mga turo ni Motoori Norinaga, isang dakilang 
tao. Upang maisakatuparan ang kanyang potensyal at matupad ang kanyang mga pangarap at pag-asa, hindi siya sumusuko sa pag 
aaral at sa iba’t ibang aspeto ng buhay para sa ikauunlad ng kanyang buhay. 

Maraming tao sa paligid mo ang sumusuporta sa iyo. Magkaroon ng mga pangarap at pag-asa, isipin ang iyong sarili, humusga at 
kumilos ng naaayon, at lumikha ng isang kinabukasan na masaya para sa lahat. 

 

【Sa mga bata】 

Basahin sa tablet ang QR code at subukang 

abutin ang inyong mga pangarap! 

【Para sa magulang at pamayanan】 

Suportahan ang mga bata sa kanilang challenge. 

Pamayanan Bahay 

Paaralan 

Magulang・Pamayanan、Sa mga guro 
Ang pakikilahok natin ay may malaking papel sa pagtaas ng motivation ng mga bata sa pagharap nila sa hamon. Nasa ibaba ang 「 power of words」  

pwede nating gamitin para masuportahan ang bata sa hamon na haharapin nila. Mangyaring bilugan ang mga bagay na gusto mong pahalagahan o isulat 
ang mga ito sa frame sa ibaba upang gawin ang mga ito. 

〇Naglalaan ng oras para makapag usap ang pamilya 
〇Paggawa ng habit para sa pag aaral at pagbabasa sa 

tahanan   

〇 Paggawa ng mga aralin na mararamdaman 
nila ang kahalagahan 

〇 Paggawa ng ligtas na klase at paaralan    

Mamuhay ng 

matatag 

Gamitin ang 

napag aralan 

Maging 
independent 
sa pag aaral 

Pagsikapan ang 
pagpapaliwanag 

ng maayos 

Pag isipan 

ng mabuti 

 
・3 oras 

・Tamang pag gamit ng 
tablet 

・Rules sa pag gamit ng 
smartphone 

 
・Ang mundo ay para sa  

pag aaral！ 
・  

 pagsubok 
・Library ng lahat 

・Gabay sa pag aaral 
sa tahanan 

・Gumawa ng 1 linggong 
 schedule para sa sarili 

・Mag aral gamit ang tablet 

・site para sa masayang 
pag aaral 

・mag review sa ginawa niyo 
sa buong araw 

・subukan ang Biburio battle 
 

・Masayang「komprehensibong 
pag aaral」 

・「Kakayahan para sa pagkamit ng 
magandang kinabukasan」 

Ginagawa sa school na ginawang 
halimbawa 
・Ano ang school support 

volunteer? 

Ang mga bata ay matututo at lalaking mahusay sa pamamagitan ng iba't ibang karanasan at relasyon sa mga tao. 
Subukan nating lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang paaralan, tahanan, at komunidad ay nagtutulungan 
na kilalanin, purihin, hikayatin, at palakihin ang mga bata upang sila ay matuto nang mag-isa.       
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Pamayanan na nagsusuporta sa pag aaral, Bahay na 
maaalagaan sila, Paaralan para mas lalo silang matuto 

 松阪市学級経営マイスター 菊池省三 著 「コミュニケーション力豊かな子どもを育てる 家庭でできる５１のポイント」（中村堂）より 
 

１ Palakihin ang bata na marunong makipag usap na mag isa. 
２ Maging mulat sa pakikipag-usap nang konkreto 
３ Dagdagan ang “Pasasalamat” 
４ Maglaan ng oras para pag-usapan ang "kasiyahan" at "kalungkutan" 
５ Gumawa ng mainit na pakikipag-ugnayan sa "Shower of compliments" 

 

GＯ    ＤＡＹ CHALLENGE 
 

Pumili ng isa sa 5 challenge ni Motoori Norinaga san, mag focus dito sa isang buwan. 
Sa tuwing ika 5 araw ng buwan, ireview ang piniling challenge at pumili naman ng bagong 
challenge sa araw na ito. Pag usapan sa bahay, sa kaibigan at sa guro ang paglago. 

 

GO 
GO 

 

 Kapangyarihan ng Salita  
Gumawa tayo ng "shower of 
compliments" tuwing 
Biyernes para makahanap ng 
magagandang puntos at 
makapag usap sa isa’t isa. 
 

〇Paglikha ng magandang lipunan  

○Pakikipagtulongan ng preschool at ibang paaralan 

Sama sama nating subukan 

ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です 

gamitin natin ito para sa mga bata～pagkilala, pagpuri, pasiglahin para        
                                    lumago ang mga bata ～ 

 


