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MÔN: TIẾNG VIỆT – PHẦN 4 

 
1/ Luyện đọc:  
Con kiến mà leo cành đa 
Leo phải cành cụt leo ra leo vào 
Con kiến mà leo cành đào 
Leo phải cành cụt leo vào leo ra 
 

Con chim se sẻ 
Nó ăn gạo tẻ 
Nó hót líu lo 
Nó ăn hạt ngô  
Nó kêu lép nhép 
 
Chi chi chành chành 
Cái đanh thổi lửa 
Con ngựa chết trương 
Ba vương ngũ đế 
Ù à ù ập……….đóng sập cửa vào. 
 

 Chú thỏ tinh khôn 

Có một lần Thỏ đến bên bờ sông bứt ngọn cỏ non nhai ngốn ngấu. Cá Sấu ở 

gần đó,   nằm im giả như không nhìn thấy. Thỏ yên trí ăn rau. Cá Sấu liền giả bộ hiền 
lành từ từ bò đến bên Thỏ, rồi đột nhiên đớp gọn Thỏ vào mồm. 

Cá Sấu kêu lên : “Hu ! Hu” ở trong họng cốt làm cho Thỏ sợ. Thỏ đã nằm gọn 
trong hàm cá Sấu. Thỏ sợ quá nhưng vẫn bình tĩnh tìm kế thoát thân. Thỏ nói : 

– Bác Cá Sấu ơi, bác kêu “hu ! hu” tôi chẳng sợ đâu. Bác mà kêu “Ha ! Ha !” thì 
tôi sẽ sợ chết khiếp đi mất. 

Nghe Thỏ nói thế, Cá Sấu liền há to mồm kêu lên “Ha ! Ha !” Thỏ nhảy phốc 
khỏi miệng Cá Sấu rồi quay lại cười nhạo và chạy biến vào rừng. 



2/ Luyện viết: 

a- Cho HS nghe – viết các từ sau vào vở (cỡ chữ nhỏ): 

Rùa con, ngăn nắp, chóp núi, tường vôi 

Nền nhà, công việc, sách vở, ếch con 

b- Cho HS đọc và chép lại các câu sau vào vở (cỡ chữ nhỏ - viết chữ hoa đầu 

câu): 

Con gì rửa mặt 

Không rửa bằng khăn 

Mà chỉ dùng chân  

Rồi ngồi liếm láp 

Đến khi đau mắt 

Lại khóc meo meo. 

 

3/ Nối: (Cho HS nối tranh với từ thích hợp) 
                
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Cặp sách Con voi Trái dừa Thả diều 



4/ Săp xếp các từ dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh: 
 
 
 
  
 
….……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
….……………………………………………………………………………… 
 
6/  Viết từ chứ tiếng có vần ăn hoặc ân:  
           

 
 

 

 
….………………..                    ………………………..              …………………… 

 

7/ Viết câu có chứa từ “mẹ” (Lưu ý dấu chấm câu) 
Vd: Mẹ rất yêu thương em.  
….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

dòng siết chảy suối 

chỉ em chăm học 


