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Nói là một kỹ năng quan trọng trong quá trình học tiếng Nhật nên bạn cần đầu tư thời gian , công sức kết
hợp với bí quyết học phù hợp thì hiệu quả mới cao . Tiếng nhật akira đã tổng hợp và giới thiệu với các
bạn bí quyết học nói tiếng Nhật hiệu quả nhất dành cho người Việt Nam
1. Tạo môi trường thực hành nói
Thông thường , khi học tiếng Nhật đa số các học viên Việt Nam đều bị hạn chế bởi thiếu môi trường
thực hành thực tế . Vậy nên tạo được môi trường rèn luyện kỹ năng nói hàng ngày chính là cách thức tốt
nhất để bạn nâng cao khả năng nói của mình .
Các bạn có thể chủ động tham gia các câu lạc bô tiếng Nhật , giao lưu , kết bạn với người Nhật hoặc cao
siêu hơn nữa là tham gia các tour làm hướng dẫn viên du lịch cho người Nhật khi ghé thăm Việt Nam .
Hoặc đơn giản hơn là sử dụng các phần mềm công nghệ để kết bạn , chát , trò chuyện với bạn bè , thầy
cô , người bản xứ ,...quam facebook , skype , zalo,.. Cách này cũng là một ý tưởng không tệ đâu , bạn
nên thử nhé .
2. Bỏ qua ngữ pháp
Ngữ pháp tiếng Nhật đã khó , càng nên cao , độ khó càng tăng . Tuy nhiên , nếu mục đích chính của
bạn là học tiếng Nhật để giao tiếp giỏi thì hãy bỏ qua phần ngữ pháp nâng cao đi nhé.
Hãy tập trung nắm các ngữ pháp cơ bản nhất như các diễn đạt , cách dùng từ tiếng Nhật trong các hoàn
cảnh và cố gắng bổ sung càng nhiều vốn từ vựng càng tốt nhé .
3. Nghe và nhắc lại
Nghe và nhắc lại được xem là phương pháp học giao tiếp cơ bản tiếng nhật hàng đầu và áp dụng hiệu
quả nhất với nhiều ngôn ngữ khác nhau . Vậy nên khi học nói tiếng Nhật bạn cũng nên áp dụng phương
pháp này bằng việc nghe và nhắc lại thường xuyên các bài hội thoại tiếng Nhật theo các chủ đều thông
dụng khác nhau , thậm chí là khi nghe nhạc ,xem film bạn cũng có thể nghe và nhắc lại lời của nhân vật
, lời của bài hát .
Khi nghe và nhắc lại bạn cần chú ý đến phần phát âm , ngữ điệu và tốc độ nói nhé . Cố gắng lặp lại thật
chính xác từng từ của người bản xứ nói và thực hành thường xuyên nhé . Vì thực hành thường xuyên sẽ
giúp bạn tạo được phản xạ nói một cách tự nhiên và chính xác nhất .
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