
                     16 

Fureai no yakata 

Higashiyama jidokan

東山児童館 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※Có cho mượn Carom, dây nhảy, bóng, v.v. 
Hãy đến chơi bất cứ lúc nào. 

    ※Tổ chức Chachacha Hiroba（cho đối tượng trẻ từ 0～3 tuổi）
từ thứ hai～ thứ sáu mỗi tuần. Nhất định hãy tham gia. 
 

 

★Giờ mở cửa: 9h00～17h00  

※Tuy nhiên, 12:30～13:00/16:30～17:00 sẽ đóng cửa để thông gió & khử trùng. 

★Ngày nghỉ：Cuối năm & Đầu năm（Ngày 29/121～3/1） 

※Có thể sẽ đóng cửa tạm thời để quản lý cơ sở.(Ngày 24/10～26/10) 

Trong thời gian mở cửa, cha mẹ & trẻ có thể tự do vui chơi, và nghỉ ngơi thư thả tại đây.Trong 

sảnh lớn có những đồ chơi như chơi nhà chòi và khối gỗ xếp hình mà trẻ sơ sinh 

có thể chơi. (Kirakira Hiroba) 

Trong nhà thi đấu, có cho mượn đồ chơi như bóng và dây nhảy, v.v...cho đối tượng trẻ nhỏ đến 

học sinh cấp 2 có thể vận động nhẹ nhàng. Có cho mượn sách và game. 

【JIDOKAN】 
(Nhà thiếu nhi) 

Với mong muốn trẻ em phát triển khỏe mạnh, Jidokan là nơi trẻ cùng nhau vui chơi, trải  

nghiệm nhiều điều, và kết bạn với nhau. Trong thành phố có 2 Jidokan. 

Giờ mở cửa：Thứ hai～Thứ sáu 
         9h00～17h00 

Ngày nghỉ ：T.bảy & CN, ngày lễ, cuối năm & đầu năm  (Ngày 29/1212～3/1) 
 

＊Ngày hội trẻ em    ＊Kirakira hiroba 

＊Lớp học Shogi trẻ em ・Kirakira taimu ・Buổi nói chuyện nhỏ 

＊Lớp học trẻ em     ・Lớp giảng nuôi dạy con 

＊CLB thiên văn     ・Tư vấn nuôi dạy con 

＊Lớp học bầu trời sao  ＊Akachan salon 

＊Cho mượn đồ chơi/phòng/sách  ＊Hiroba debyu no hi, v.v.                                

          (Là ngày có nhiều người lần đầu đến thăm Hiroba.) 

 

 

Hikone-shi Hassaka-cho 2408 

乳幼児、就園、就学されている子どもにも安心して利用いただけます。
子どもたちの遊び場、子育て中の保護者の方々が集まる場として、親子
のふれあいや交流ができる楽しい場所です。 

HIKONE-SHI HINATSU-CHO 4769 

TEL:25-4452 
FAX:47-5088 

 

Hikone-shi Satone-cho 163-6  

TEL/FAX：23-3582 

 

TEL:28-3645 FAX:28-3646 

 

【NƠI HỌC TẬP・SÂN CHƠI】 

※Thông tin chi tiết: vui 

lòng xem trên Koho 

Hikone/Poketto, v.v. 

 

KODOMO CENTA 
Kodomo centa là nơi mà người lớn có thể yên tâm nuôi dạy trẻ, và các bậc cha mẹ & trẻ có 

thể dễ dàng đến và tận hưởng bằng cách tương tác với trẻ, đồng hành cùng suy nghĩ và sự 

trưởng thành của trẻ. Đây là cơ sở hỗ trợ nuôi dạy trẻ, nơi những người đang nuôi dạy con gặp 

gỡ, cùng nhau phát triển. Tại đây có thể chơi các trò chơi mà cha mẹ & trẻ tiếp xúc với nhau, và 

cung cấp thông tin nuôi dạy trẻ, tổ chức tư vấn nuôi dạy trẻ, vì vậy hãy đến sử dụng! 

 

 

Giờ mở cửa：T.ba～T.bảy 9h30～12h00 13h00～16h30 

Ngày nghỉ：CN& t.hai, ngày lễ, cuối năm & đầu năm (ngày 27/12～3/1) 

 

 

※Mở cửa từ T.ba～T.bảy trừ ngày lễ. Có cho mượn bóng, dây nhảy, cầu 

lông để chơi tại Play room. Ngoài ra, cơ sở này nằm gần công viên Take, 

vào mùa hè, có sân chơi nước (Tên gọi: Hồ bơi Zosan), ở vườn sau có 

nhiều thiết bị vui chơi dành cho trẻ nhỏ và phụ huynh. Thêm vào đó, còn có 

các sự kiện vui chơi tiếp xúc và thể thao, v.v... mà trẻ và cha mẹ cò thể cùng 

tham gia. Tại thư viện có cho mượn sách. 

Có cho mượn cơ sở tại CLB nuôi dạy trẻ. 

※Mở「Fureai Hiroba」（Đối tượng từ 0 tuổi～bé chưa đi nhà trẻ）từ T.ba～T.bảy. 
※Từ 11h00, T.tư & T.sáu mở「Fureai taimu」cho đối tượng trẻ từ 0～2 tuổi. 

Tổ chức trò chơi với tay, diễn kịch giấy, diễn kịch tạp dề, trò chơi tiếp 

xúc, “cùng vui với tiếng Anh”, v.v. Nhất định hãy đến tham gia nhé!  

 

 

tel:28-3645
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TÊN CLB / ĐOÀN THỂ 
(NƠI LIÊN LẠC) 

ĐỊA ĐIỂM HOẠT 

ĐỘNG CHỦ YẾU 

NGÀY HOẠT 
ĐỘNG 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 (TUỔI ĐỐI TƯỢNG)  

Oyako rizumu 
(Nhịp điệu cha mẹ & trẻ) 

(24－8766 Mazuka) 

Fureai no 
yakata

（Hassaka-cho） 

Thứ ba hàng 
tuần 

10h30～12h00 

Cha mẹ và trẻ vui chơi các bài tập nhịp 

điệu, chơi với tay, đọc sách tranh và chơi 

các sự kiện theo mùa với phần đệm nhạc 

của đàn piano. 

Bạn có thể đến xem bất cứ lúc nào. 

（0 tuổi～Bé chưa đi nhà trẻ） 

Oyako sakuru Kataguruma 
(CLB cha mẹ & trẻ 

Kataguruma)    
(090-1226-5077 

Fukuhara) 

Kodomo to 
otona no kichi 
（Ginza-cho） 

Thứ tư hàng 

tuần 

10h00～17h00 

Các bà mẹ sẽ thực hiện những việc muốn 

làm cùng với trẻ. Trò chơi theo mùa hoặc 

làm thủ công, và xem trọng thời gian cùng 

nói chuyện về việc nuôi con ví dụ như buổi 

học dành cho người lớn.     
(0 tuổi～trẻ chưa đi học và phụ huynh)        

 

 

Hikone wakuwaku 
oppai juku 

 
(090-6965-7212 
Yamana) 

 

Kodomo centa 
（Hinatsu-cho） 

Tháng chẵn 

Thứ bảy  

tuần số 4 

10h00～11h00 

Buổi học nhỏ về mang thai & nuôi dạy con 

Thai phụ và các ông bố bà mẹ đang nuôi 

con, y tá hộ sinh, v.v...tập trung lại cùng về 

những khó khăn hoặc những niềm vui và 

học hỏi về việc việc mang thai & nuôi con. 

     （0 tuổi～người lớn） 

Shimin koryu 
centa 

（Satone-cho） 

Tháng lẻ 

Thứ hai  

tuần số 4 

10h00～11h30 

Hikone oyako gekijo 
(Sân khấu cha mẹ & 
trẻ Hikone) 
 
(090-1226-5077 
Fukuhara)  

 
 

Kodono to Otona no kichi 
（Ginza-cho） 

Sẽ thay đổi tùy theo nội dung hoạt động 

 

1 năm 4 lần, thưởng thức sân khấu 

chuyên nghiệp, và người lớn sẽ hỗ trợ để 

thực hiện những điều trẻ muốn làm như: 

cấm trại, chợ furoshiki, Kapla, trò chơi 

giân dan, v.v. Xem trọng việc trẻ và cả 

người lớn cùng phát triển trong khi giao 

lưu cùng với bạn bè. 

(0 tuổi～thanh nhiên、người lớn) 

Sân chơi phiêu lưu 

Hikone purepaku no kai 

(Hội công viên vui chơi 

Hikone) 

 

(090-3622-8332 
Kitagawa) 

Rừng núi thuộc 

Nodayama-cho 

-Chủ nhật  
tuần số 2 

-Thứ bảy  
tuần số 4 

10h00～15h00 

Một sân chơi phiêu lưu cho trẻ em. “Vui 

chơi là nguồn sức mạnh để sống” mong 

muốn trẻ tự chịu trách nhiệm khi chơi thỏa 

thích và tích lũy kinh nghiệm phong phú. 

Người lớn hãy trông chừng mà không xen 

vào quá nhiều, và thắt chặt mối quan hệ 

giữa cha mẹ, con cái và bạn bè trong tự 

nhiên với phương châm đưa ra lời 

khuyên.（Trẻ nhỏ～người lớn） 

Minna atsumare - Minna 
no gakko 
 
(uspnari@yahoo.co.jp 
Narimatsu) 

Minami-chiku 
kominkan 

 

Mỗi tháng 1 lần 

vào thứ bảy 
(Theo nguyên 

tắc, là thứ bảy 

tuần số 1) 

10h00～12h00 

Là buổi tập trung để cùng tư vấn về những 

phiền não hoặc bất an như việc lo lắng về 

sự phát triển của con, mối quan hệ đối 

nhân xử thế, cảm thấy khó nuôi dạy, hoặc 

cùng trao đổi thông tin. 
Hãy cùng nhau kể về những điều trong 

cuộc sống hàng ngày, chuyện ở trường. 

 

【【CCLLBB  NNUUÔÔII  CCOONN  &&  ĐĐOOÀÀNN  TTHHỂỂ  HHỖỖ  TTRRỢỢ  NNUUÔÔII  CCOONN  

  TTRROONNGG  TTHHÀÀNNHH  PPHHỐỐ】】 
Thành phố Hikone có rất nhiều câu lạc bộ do những phụ huynh đang nuôi dạy con tự vận hành và hoạt động. 

Có nhiều câu lạc bộ khác nhau chẳng hạn như CLB trẻ nhỏ mà chủ yếu là trẻ em có thể vui chơi, giao lưu, 

và CLB cùng nói chuyện, hoặc suy nghĩ liên quan đến việc nuôi dạy con. Ngoài ra, cũng đang tổ chức nhiều 

hoạt động hỗ trợ khác nhau trong việc nuôi dạy con như các nhóm và NPO hỗ trợ nuôi dạy con, v.v. 

mailto:uspnari@yahoo.co.jp


- 18 - 

 

 

 
TÊN CLB / ĐOÀN THỂ 

（NƠI LIÊN HỆ） 

ĐỊA ĐIỂM HOẠT 

ĐỘNG CHỦ YẾU 

NGÀY HOẠT 

ĐỘNG 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 (TUỔI ĐỐI TƯỢNG) 
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Nhóm sách tranh vải 
｢Bọ cánh cam｣＆ 
Thư viện đồ chơi 

(22 - 2821) 

（Hikone-shi shakaifukushi 

kyogikai） 

 

Kodomo centa 
(Hinatsu-cho) 

Hapinesu Hikone 
(Kita rojinfukushi 
centa, Baba 1 
chome) 
 

・Kodomo centa 

（T.bảy tuần số 2 

của tháng chẵn） 
13h30～14h30 

・Hapinesu Hikone 

（Thứ ba tuần số 1 

mỗi tháng） 

11h00～12h00 

Ở Kodomo centa, có mở “Ohanashi 

hiroba”, ở Hapinesu Hikone có 

“Hapinesu hiroba”. Tại đây, có thể tiếp 

xúc chơi đùa, thưởng thức kịch tạp dề 

và cha mẹ và trẻ có thể cùng làm thủ 

công, v.v. Ngoài ra, còn giới thiệu nhiều 

đồ chơi thủ công khác nhau. 

Hikone jidotosho 
kenkyu gurupu 

(Nhóm nghiên cứu sách 

thiếu nhi Hikone) 
（22 - 0649） 

(Thư viện thành phố 
Hikone) 

Thư viện thành 

phố Hikone 
(Osue-cho) 
  

Thứ ba mỗi tuần 

10h30～13h00 

 Đang tiến hành hoạt động “ làm cầu nối 

giữa trẻ em và sách!”. Ngoài việc mở các 

buổi hội thảo, thuyết trình, còn hợp tác 

với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu 

học, v.v, trong công tác tổ chức các buổi 

kể chuyện và  công tác giúp làm quen 

với sách & theo đuổi việc đọc sách. 

Thứ bảy tuần số 1 

14h00～14h30 

「Tanoshi ohanashi no tusdoi」( Họp 

mặt chuyện vui ) 

Chuyện phiếm・nghe đọc truyện・diễn 

kịch giấy・bảng tin, v.v.  

Từ 0 tuổi～（tham gia tự do） 

Thứ bảy tuần số 2 

14h00～14h30 

「Ehon wo tanoshimu tsudoi」(Họp 

mặt thưởng thức sách tranh) Quyết 

định chủ đề và tổ chức nghe đọc, trò 

chơi bằng tay, giới thiệu sách tranh. 

Từ 0 tuổi～（tham gia tự do） 

Hikone ohanashi wo 

kataru kai 

(Hội kể chuyện Hikone) 

(090-8579-9701 Tsuji) 

Thư viện thành 

phố Hikone 

  （Osue-cho） 

Thứ bảy tuần số 3 

14h00～14h30 

Với tư cách là「Mukashibanashi wo 

kiku tsudoi」(Họp mặt nghe chuyện cổ 

tích), kể chuyện và chuyện cổ tích, và 

hát những bài hát thiếu nhi. 

Nhà trẻ・Trường 
tiểu học・cấp 2 

1～3 lần/ tháng 

Theo thời gian 

yêu cầu  

Chủ yếu là kể chuyện, đọc sách tranh 

cho trẻ nghe, vui với các chơi trò chơi 

bằng tay, và hát những bài hát thiếu nhi. 

 

Địa điểm yêu cầu 
 

Trao đổi 

Sẽ tổ chức cuộc gặp trò chuyện và lớp 

giảng về sách tranh theo yêu cầu. 

Không chỉ người lớn mà học sinh cấp 3 

cũng tham gia giảng dạy. 

Công ty NPO được chứng 
nhận 

Hikone sodachi 
nettowaku  & Raporu 
(070-5652-5978 Raporu) 
Blog 

http://sodachi.shiga-saku.net/ 

Instagram 

＃homestart＿hikone 

-Các gia đình 

-Văn phòng 
Raporu 

-Khác 

・Homu sutato（khi 

cần） 
2 tiếng / 1 lần 

・Minna isshoni 

kosodate shiyo 
1 lần/ tuần×4 lần 

・Kosodate salon 

 1 lần/ tháng 

(1 năm) 
10h00～11h30 

Hỗ trợ sự an tâm cho người đang nuôi 

con. 

・Hỗ trợ nuôi con bằng hình thức đến 

thăm nhà「Homu sutato」 

 Lắng nghe và cộng tác miễn phí. 

（gia đình có trẻ từ 0 tuổi～dưới 6 tuổi） 

・Lớp dạy nuôi con và Salon nuôi dạy 

con dành cho các bà mẹ lần đầu 

nuôi con, có giới hạn số người là 6 

nhóm. 

（Bà mẹ lần đầu nuôi con có con từ 4 

tháng～dưới 1 tuổi） 

http://sodachi.shiga-saku.net/


- 19 - 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kho sách trẻ em của khu vực (Kodomo bunko) – Kho sách dành cho cha mẹ & trẻ (Oyako bunko) ở các khu vực 

đã được thiết lập, dành cho các khu vực xa thư viện, và để truyền tải niềm vui đọc sách cho trẻ em. Hãy thoải mái 

ghé thăm kho sách ở gần nhà. 

 Tên kho sách Địa điểm Ngày giờ cho mượn sách 

K
O

D
O

M
O

 B
U

N
K

O
 

Kichi Bunko Ginza-cho, Tầng 3 Nomura bungu cũ Thứ tư hàng tuần         10h00～16h30 

Toriimoto oyako Bunko Toriimoto-cho, Toriimoto-chiku kominkan T.hai～T.bảy, Có thể mượn khi Kominkan mở cửa 

Kangaru Bunko Oyabu-cho,     Nhà riêng Thứ tư hàng tuần         15h00～18h00 

Okinaki Bunko Nishiima-cho,   Nhà riêng 

Thứ tư hàng tuần     15h00～18h30 

Nghỉ xuân・nghỉ hè      14h00～18h30 

Nghỉ đông        15h00～17h30 

Ayumi Bunko Morido-cho, Kawase-chiku kominkan Thứ tư tuần số 1 & 3        14h00～15h00 

Ohisama oyako Bunko 
Kanro-cho,  Minami-chiku kominkan Thứ bảy tuần số 1 & 3 & 5 10h00～12h00 

Oyako (Kodomo) Bunko minna Kawara-1 chome, Trong Minna no shokudo Thứ năm hàng tuần    15h30～17h00 

O
Y

A
K

O
 B

U
N

K
O

 Furatto Do Book Salon Katayama-cho, Kameyama shucchosho Thứ năm hàng tuần    15h00～17h00 

Ohisama honobono Bunko Hinatsu-cho, Hinatsu-cho kominkan Thứ năm tuần số 1 & 3 & 5 14h30～17h00 

Rarigo oyako Bunko Taido-cho, Taido-cho kominkan 

Vui lòng liên hệ đến thư viện Honjo oyako Bunko Honjo-cho, Honji-cho kominkan 

Satsuma-cho chiiki oyako Bunko Satsuma-cho, Satsuma-cho kominkan 

Naruku Bunko Tomachi, Shinia salon Naruku no kan Thứ tư hàng tuần     11h00～15h00 

        

Địa chỉ: Hikone-shi Osue-cho 8-1  TEL:22－0649 Fax:26－0300 
Giờ mở cửa: Thứ ba～Chủ nhật 10h00～18h00   
Ngày nghỉ:  Thứ hai hàng tuần, thứ năm tuần số 4, Ngày lễ, Cuối năm &  

đầu năm: Ngày 28/12～ngày 4/1 
    Thời gian chỉnh lý đặc biệt・trong vòng 1 tuần vào giữa tháng 2 

Hãy cùng đến thư viện. 

Thứ bảy tuần số 1 mỗi tháng・・14h00～14h30『Họp mặt chuyện vui』 

Thứ bảy tuần số 2 mỗi tháng・・14h00～14h30『Họp mặt thưởng thức sách tranh』 

Thứ bảy tuần số 3 mỗi tháng・・14h00～14h30『Họp mặt nghe chuyện cổ tích』 

Thứ tư tuần số 3  mỗi tháng・・11h00～11h20『Ohizadakko no ohanashikai』 

＊Ngoài ra, Nhiều nội dung theo mùa đã được chuẩn bị. Cha mẹ & bé có thể cùng vui với nhau. 

【【TTHHƯƯ  VVIIỆỆNN  TTHHÀÀNNHH  PPHHỐỐ  HHIIKKOONNEE  ＆＆  KKHHOO  SSÁÁCCHH  KKHHUU  VVỰỰCC  ＆＆  

LLÀÀMM  QQUUEENN  VVỚỚII  SSÁÁCCHH】】 

【Liên hệ】 
Thư viện  (TEL：22-0649)  (FAX：26-0300) 
        

THƯ VIỆN 
 

KHO SÁCH KHU VỰC 
 

LÀM QUEN VỚI SÁCH 
 Có tổ chức giới thiệu và đọc sách tranh cho tất cả các bé sinh tại Hikone. 

 

Em bé có hiểu gì về sách tranh không nhỉ? 

 Sách tranh đem đến cho mọi người phút giây ấm áp thông qua tranh và từ ngữ trong sách. Em bé dù không 

đọc được chữ, nhưng bé có thể thưởng thức sách tranh theo cách của mình như nhìn chăm chú vào tranh vẽ, rồi 

nhìn người đọc sách cho mình và lắng tai nghe giọng kể đó. Thêm vào đó, bé sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cùng 

chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ đó bên người mình yêu quý, và được nghe giọng kể đầy ấp yêu thương. 

 

●Làm quen với sách là các hoạt động giúp “trải nghiệm” niềm vui khi mở sách tranh, và tặng set quà “sách 

tranh”. Thành phố đang tặng quà “book start bag” có sách tranh bên trong, với mong muốn sẽ trở thành cơ hội 

để bé và phụ huynh cùng thưởng thức việc nghe đọc sách tranh, và có được khoảnh khắc tiếp xúc tâm hồn với 

nhau một cách thư thả. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ thông báo các địa điểm tổ chức giới thiệu sách tranh và họp 

mặt trò chuyện, đọc sách cho bé nghe. 

tel:22－0649
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・Takamiya Jido-koen: Takamiya-cho ・Mihata Jido-koen: Kawara 3 chome   ・Higashiyama Jido-koen: Satone-cho  

・Hirono dai 2 Jido yuenchiyuenchi: Hirono-cho    ・Hassaka Jido-koen: Hassaka-cho 

  

・Thời gian：Mùa hè từ ngày 20/7～20/8, 10h sáng～4h chiều（Có thể đóng cửa do thời tiết.） 

・Thỉnh cầu：Sân chơi nước dành cho đối tượng là trẻ nhỏ. Quý phụ huynh nhất định hãy đi cùng. 

Nghiêm cấm việc đi giày vào, hoặc mang thú nuôi vào. Nếu có lưu hành dịch cúm hoặc phát sinh ngộ độc thực 

phẩm do 0-157, có thể sẽ đóng cửa. 

 

【Liên hệ】Bộ phận công viên không gian xanh Ban kế hoạch đô thị Tp Hikone  
           (TEL：30-6124) (FAX：24-8517)                                       

Công viên Take:Hassaka-cho 

●Công viên Fukumitsu（Khu vực Nishiima-cho）WC 

Từ việc khu vực xung quanh công viên có Di tích Fukumitsu (Dấu vết cư trú còn sót lại từ cuối thời 

đại Jomon đến đầu thời đại Heian), tạo hình ảnh một “Công viên di tích”, và có thiết kế vườn bên 

trong trong viên. Công viên gần ngay nhà ga JR Minami Hikone.(Một phần đang thi công xây lại.) 

 

 
●Công viên Toriimoto（Khu vực Toriimoto-cho）Ｐ 49 xe・ WC 

Là công viên được bao quanh bởi cây xanh, và có sân đa năng, Khu sân gôn, sân cỏ có thiết bị 

vui chơi cho trẻ em, cơ sở nghỉ ngơi, v.v...nằm ở trung tâm công viên. Có thể vui chơi bóng chày, 

bóng đá, chơi gôn quanh năm. 

 
◆Sonenuma ryokuchi (không gian xanh Sonenuma) Ｐ 68 xe・WC 

Là không gian xanh nằm ở phía Tây núi Kojin, nếu đi bộ dọc theo vĩa hè từ bãi đậu xe, bạn sẽ 

được chào đón bởi những cây lớn ở bên trái phải, và một sân cỏ với các thiết bị vui chơi trải rộng ở 

phía sau. Đây là nơi nghỉ dưỡng liền kề với không gian xanh của Sonenuma. Là nơi bạn có thể 

thưởng thức vẻ đẹp của phong cảnh theo từng mùa, với những ngọn đồi nhỏ, nơi nghỉ ngơi có mái 

vòm, và những giàn hoa tử đằng. Và cũng rất tuyệt vời nếu chọn đây là nơi để đi dạo. 

 

Ｐ29 xe・ＷＣ 

【CÔNG VIÊN CHA MẸ VÀ TRẺ CÓ THỂ CÙNG CHƠI】 

◆Jido-koen 

(công viên 

nhi đồng)   

 

Ban trẻ em & thanh thiếu niên thành phố Hikone  (TEL：49-2251)  (FAX：26-1768) 

                                      

 
 

●Công viên Chidorigaoka（Wada-cho）Ｐ337 xe（Hướng Hirata-cho）・WC  

Công viên Chidorigaoka là công viên có thiên nhiên phong phú trải dài từ núi Amatsubo đến núi 

Kannon. Ở phía Serikawa-cho có đường của công viên có thể tản bộ từ chân núi lên đến đỉnh, và có 

thể ngắm nhìn thành phố và thưởng ngoạn cảnh sắc từ trên đỉnh núi. Ngoài ra, ở phía Hirata-cho, có 

thảm cỏ lớn, có thể sử dụng với nhiều mục đích như luyện tập bắt bóng hoặc đá bóng, v.v. 

Công viên Sotobanba (Yoji hiroba) 

Kyomachi 2 chome 

◆Công viên  

có thể chơi nước   

 

ＰKhông có・ＷＣ 

◆Công viên khác   

 

●Công viên Shozakai（Khu vực Kaideima-cho）Ｐ100 xe・WC 

Có nhiều cảnh thiên nhiên, và nhiều thiết bị vui chơi dành cho trẻ em của nhiều lứa tuổi, cả 

nhà có thể thong thả vui chơi cả ngày. Trong công viên có tạo một “Khu hoa” gồm có vườn hoa 

hồng với khoảng 1250 cây thuộc 78 chủng loại, và vườn hoa diên vĩ khoảng 2000 cây thuộc 28 

chủng loại, được dùng là nơi để thưởng thức hoa. 

 

●Công viên Konki（Khu vực Konki-cho）Ｐ198 xe・WC 

Công viên Konki là công viên tổng hợp bao gồm thành Hikone & khu Genkyuen. Trong công viên có 

 quảng trường ngay lối vào, sân bóng chày, sân tenis, sân thi đấu các loại, quảng trường Wanpaku, 

 v.v...đang được cư dân thành phố sử dụng quanh năm. (Một phần đang được thi công xây mới lại.) 

 
●Công viên Kojinyama（Khu vực Hinatsu-cho）Ｐ392 xe・WC 

Là công viên nằm dưới chân núi Kojin, có nhiều cảnh thiên nhiên liền kề với con sông Usogawa. 

Là một công viên tổng hợp, ngoài việc có sân bóng chày, sân tenis, sân gôn, sân khấu ngoài trời, 

v.v, và là cơ sở chính cho các hoạt động văn hóa thể thao & văn hóa, nơi đây còn có thiết bị vui chơi 

lớn nhất trong các nơi dành cho trẻ em nằm trong thành phố. Ngoài ra, trong công viên còn có 

Hikone-shi Kodomo centa (Trung tâm trẻ em thành phố Hikone). 
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◆Biwako kogan ryokuchi (Không gian xanh bờ hồ Biwako) Ｐ83 xe（Khu vực 

Minami mitsuya）・WC 

   Đây là công viên được thiết lập bao quanh hồ Biwako. Có thể ngắm cảnh đẹp của hồ, và nghỉ 

ngơi thư thả tại đây. Ngoài ra, tại vị trí biên giới giữa Yanagawa-cho và Minami mitsuya-cho, có 

những thiết bị vui chơi và thiết bị thể dục lớn và đặc sắc, nên tất cả mọi người từ trẻ em đến người 

già đều có thể đến chơi. 


