
Materiał dla nauczyciela 

Dzień z życia japońskiego dziecka

         Zastanówmy się, jak wygląda dzień przeciętnego japońskiego dziecka w 

wieku szkolnym? Jako przykład może nam posłużyć Ichiro (czytaj:  Iciro), uczeń 

szkoły podstawowej w dużym mieście .

         Ichiro wstaje codziennie wcześnie rano, ok. 6.00. Budzi go mama, która 

przygotowała  już  smakowite  śniadanie  dla  niego  oraz  pracującego  w  dużej 

korporacji  męża.  Śniadanie  jest  ważnym punktem dnia – w końcu to jeden z 

niewielu  momentów  w  tygodniu,  kiedy  chłopiec  widzi  się  ze  swoim  tatą. 

Śniadanie,  podobnie  jak  wszystkie  pozostałe  posiłki,  podawane  jest  na 

niewysokim stoliku, do którego zasiada się na podłodze. Takie rozwiązanie jest 

wciąż  bardzo  popularne  w  japońskich  domach.  Po  posiłku  Ichiro  wkłada  do 

specjalnego  pudełka  swoje  obentō  (czytaj:  obentoo),  czyli  drugie  śniadanie, 

zakłada  szkolny  mundurek  (obowiązkowy  na  wszystkich  szczeblach  edukacji 

powszechnej w Japonii) i wyrusza do szkoły. 

         Dzień w szkole wypełniony jest szeregiem zajęć z programu ogólnego oraz 

dużą ilością zajęć dodatkowych,  tzw. kółek zainteresowań,  w znacznej mierze 

skoncentrowanych  na tradycyjnej  sztuce,  rzemiośle  czy sztukach walki.  Ichiro 

trenuje sztukę walki mieczem − kendo, gra w shogi, czyli grę taktyczną podobną 

do szachów oraz kaligrafuje. 

         Tuż po lekcjach Ichiro wraca do domu, by zjeść obiad. Później udaje się do 

juku (czytaj:  dziuku)  – szkoły  prywatnej,  gdzie  uczestniczy  w  dodatkowych 

lekcjach,  wyrównawczych  lub  poszerzających  materiał  szkoły  macierzystej. 

Powszechnie uważa się, że ukończenie  juku to gwarancja przyjęcia do dobrej 

firmy, dlatego z jej oferty korzysta prawie  80% japońskich dzieci (w większości 

mieszkańców miast). 

         Późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem Ichiro wraca do domu – 

czas odrobić lekcje i zażyć nieco rozrywki przy ulubionej grze elektronicznej na 

konsoli lub na komputerze.

 

Japoński system szkolny

Japoński system szkolny składa się z pięciu etapów:

1. przedszkole (3-6 lat),
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2. szkoła podstawowa (6-12 lat),

3. szkoła średnia niższego stopnia (12-15 lat),

4. szkoła średnia wyższego stopnia (15-18 lat),

5. szkoła wyższa.

Minisłownik

Konnichiwa – Dzień dobry

Ohayō gozaimasu – Dzień dobry (bardziej formalne, używane przed godziną 10 

rano)

Konbanwa – Dobry wieczór

Tada ima – powitanie po powrocie do domu

Okaeri – powitanie po powrocie do domu do osób starszych

Baibai! – Na razie! (między dziećmi)

Sayonara – Do widzenia

Sumimasen – Przepraszam

Gomen nasai – Przepraszam (odpowiednik „Proszę mi wybaczyć”, np. jak kogoś 

potrącimy)

Moshi wake arimasen – Przepraszam (bardzo formalne)

Oyasumi nasai – Dobranoc (dosł. „odpoczywaj”)

Itadakimas – Smacznego (dosł. „łaskawie jest mi dane”)

Gochisōsama. – Dziękuję, było pyszne. (Po posiłku).

Arigatō – Dziękuję

Dōmo arigatō gozaimasu – Bardzo dziękuję (bardzo formalne)

Dōzo – Proszę (np. przy podawaniu kawy)

Dōzo yoroshiku – Proszę bardzo

Yoroshiku  onegai  shimasu.  –  Polecam  się  pańskiej  opiece.  (Np.  przy 

przedstawianiu się).

Itterasshai – Do widzenia (używane wobec osoby o wyższej pozycji, np. dzieci 

żegnają tak ojca, który wyrusza do pracy, dosł. „łaskawie idziesz”) 

Asobo! – Pobawmy się! (między kolegami)

Otsukare sama – pozdrowienie używane wobec osób wracających po pracy do 

domu (dosł. „szanowny, zmęczony pan)

Tsumaranai mono. – To nic takiego. (Używane przez osobę wręczającą prezent, 

dosł. „nudna rzecz”).

Ciekawostki na temat japońskiej szkoły
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1. W  szkole  obowiązuje  system  starszeństwa  (kohai  –  senpai)  –  młodsi 

uczniowie  sprzątają po starszych,  używają wobec nich zwrotów grzeczno-

ściowych itp. Taka sama hierarchia obowiązuje również we wszystkich dzie-

dzinach życia dorosłego Japończyka.

2. Klasy liczą zazwyczaj 40 osób, które podzielone są na zespoły odpowiadają-

ce każdorazowo za czystość własnych sal, korytarza oraz toalet. Sprzątanie 

szkoły bowiem to obowiązek uczniów a nie personelu sprzątającego.

3. Na większości tradycyjnych zajęć dodatkowych obowiązuje system dziesię-

ciu stopni uczniowskich (kyū,  czytaj:  kiuu) i dziesięciu stopni mistrzowskich 

(dan) – w miarę postępów w nauce, uczniowie zdobywają kolejne stopnie 

odzwierciedlające poziom ich umiejętności. Stopnie te mają charakter certyfi-

katów  narodowych,  których  ilość  można  zwiększać  także  po  ukończeniu 

szkoły.  

4. Japoński rok szkolny zaczyna się 1 kwietnia i kończy w połowie marca. W 

międzyczasie są kilkutygodniowe ferie letnie, dwutygodniowe ferie zimowe 

oraz  dwutygodniowe  ferie  wiosenne,  oddzielające  miniony  i  przyszły  rok 

szkolny.

5. Japońskie dzieci na okres wakacji mają zadawaną pracę domową. 

6. Lekcje w japońskiej szkole trwają zwykle od 8.30 do 15.30, ale kółka zainte-

resowań kończą się nawet k. 18.00. 

7. Reforma edukacji  z 2001 roku zniosła obowiązkowe lekcje w soboty oraz 

zredukowała ilość materiału szkolnego. 

8. Japończycy są mistrzami w rozwiązywaniu testów. Metoda testowa wykorzy-

stywana jest do sprawdzania wiedzy na każdym etapie nauki. Przejście do 

kolejnej szkoły także wiąże się ze zdaniem egzaminu testowego. 

9. Drugie śniadanie, obentō, to istne arcydzieło. Potraw jest dużo, choć w małej 

ilości, i są pięknie ułożone w specjalnych pojemniczkach. Przestrzegany jest 

zestaw kolorystyczny: biały, brązowy, zielony, różowy. Całość jest zawinięta 

w kolorową serwetkę. Do dyspozycji uczniów są również obiady w stołówce 

szkolnej.

10. Powszechnie obowiązującym strojem szkolnym jest mundurek, nieco inny w 

różnych regionach Japonii. W szkole podstawowej często wymaga się rów-

nież, aby dzieci nosiły czapeczki, dzięki którym są lepiej widoczne. Mundurki 

chłopców są zwykle czarne, z metalowymi guzikami i sztywnymi kołnierzyka-

mi. Dziewczynki zaś noszą zwykle granatowe żakiety, plisowane spódniczki i 
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podkolanówki, które zakłada się nawet w zimie. 

11. W Kraju Kwitnącej Wiśni nie istnieje ogólnonarodowy, sztywny program na-

uczania, a jedynie ramowy, w oparciu o który każda szkoła opracowuje swój 

własny. Tygodniowy rozkład zajęć w szkole średniej niższego szczebla obej-

muje takie przedmioty, jak: etyka, język japoński, język angielski, matematy-

ka, nauka o społeczeństwie, nauki przyrodnicze, muzyka, sztuki piękne, wy-

chowanie fizyczne oraz gospodarstwo domowe i prowadzenie domu.

12. Naukę  pisma (dwa  sylabariusze  oraz  2000  znaków  kanji,  czytaj:  kandzi) 

kończy się dopiero wraz z ostatnią klasą szkoły średniej  niższego stopnia 

(odpowiednik polskiego gimnazjum). 

13. Programy szkolne dostosowane są do tzw. średniego poziomu, a uczniowie 

konsekwentnie rozmieszczani  w klasach według założenia,  że w każdej  z 

nich powinna znaleźć się młodzież o różnych zdolnościach intelektualnych, z 

przewagą uczniów o średnich umiejętnościach.

Polecane strony

 

1. Zdjęcia japońskich dzieci (ang.) http://www.phototravels.net/japan/photo-gal-

lery/japanese-children.html

2. Projekt: Dzień z życia japońskiego dziecka (ang.) http://www.cusd.chico-

.k12.ca.us/libraries/elementary/japan/

3. Gazeta polska w Japonii: http://www.gazeta.jp/

4. Kids Web Japan (ang.): http://web-japan.org/kidsweb/index.html
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