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MANGA
<Thể loại (shounen,
Thể Loại
seinen, kịch tích, hài,
slice of life…)>
(13+, 16+, Tuổi Trưởng
Độ tuổi
Thành…)
Nguyên tác
<nguyên tác>
Tác Giả
<tác giả>
Họa Sĩ
<họa sĩ>
Số tập
<số tập>
<khoảng thời gian sáng
Sáng Tác
tác>
<Đang sáng tác / đã
Tình Trạng
hoàn thành>
Tạp Chí
<tạp chí>
NXB Nhật Bản
<NXB NB>
<Tên NXB Việt Nam
NXB Việt Nam
(2019)>
Tình Trạng Phát
<Tên NXB Việt Nam & số
Hành Ở Việt Nam tập>
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Giới thiệu
<Tên Truyện> (Tiếng Nhật: <tên tiếng nhật>, Romaji: <tên Romaji>) Giới thiệu sơ lược 1) về
nguồn gốc bộ truyện
Tại Việt Nam, manga được NXB Kim Đồng mua bản quyền và phát hành với tên Doraemon |
Học Tập từ năm 2015.

Tóm tắt nội dung
Trẻ em rất thích câu đố và những điều bí ẩn. Đó là vì quá trình suy luận ra kết quả, tức là suy nghĩ “Vì
sao lại thế?” rất thú vị. Làm toán cũng vậy, nếu nắm bắt được cách suy luận để giải được bài toán thì
môn này sẽ trở nên hấp dẫn, lôi cuốn.
Cuốn sách này không đưa ra những lời giải thích một chiều, mà các nhân vật trong truyện sẽ hóa thân
thành độc giả, giải đố sai, mang nghi vấn về những vấn đề và đưa ra những lí giải hết sức hồn nhiên.
Qua những tình tiết mang đầy chất truyện tranh đó, các em sẽ hiểu vấn đề nhanh và dễ hơn. Ngoài ra
tập sách cũng cung cấp đầy đủ những kiến thức cơ bản, nền tảng quan trọng trong bộ môn toán mà
các em cần nắm chắc.
Mĩ thuật giúp nuôi dưỡng và phát triển khả năng tư duy của trẻ em thông qua những biểu hiện tư
tưởng của mỗi cá nhân. Cuốn sách này giới thiệu và hướng dẫn cho các em biết cách vẽ, cách trình
bày từ những bức tranh nho nhỏ dùng trong báo tường, nhật kí, thư, bưu thiếp. Khi biết cách thể hiện
thật sinh động những hình vẽ theo ý của mình, ta sẽ thấy rất vui. Không những vậy, đây còn là cơ hội
tốt giúp các em phát triển khả năng quan sát.
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Lượt truy cập
Trang này đã được truy cập 1 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 59 lần.
1)

Chú thích #1
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