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1/ Luyện đọc:  
Ngỗng đẻ trứng vàng 

Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân nọ may mắn có 

một con ngỗng rất đặc biệt, đó là mỗi ngày nó đều để ra một quả trứng vàng. 

Mặc dù vậy, hai vợ chồng họ dường như chưa thoả mãn, họ muốn có 
nhiều vàng hơn nữa để nhanh chóng trở nên giàu có. 

Họ tưởng tượng rằng nếu con ngỗng có thể đẻ ra những quả trứng 

vàng, thì chắc chắc bên trong bụng của nó phải được làm bằng vàng. Hai vợ 
chồng chắc mẩm nếu có thể lấy hết tất cả vàng cùng một lúc thì sẽ nhanh 

chóng trở nên giàu có chứ không phải chờ đợi mỗi ngày nữa.  
Họ quyết định mổ bụng con ngỗng ra để lấy vàng.Khi mổ bụng ngỗng 

ra, họ đã bị sốc khi thấy rằng nó giống với tất cả những con ngỗng bình thường 

khác.  
Và từ đó, họ mất đi con ngỗng đẻ trứng vàng của mình và mãi mãi 

sống cảnh nghèo đói. 
 

Người nông dân và con gấu 
Ngày xưa, có một anh nông dân vào rừng vỡ hoang, trồng cải củ. Một hôm, 

anh đang gieo hạt cải thì một con gấu to ở đâu chạy đến quát lớn: 

- Anh kia! Ai cho phép anh vào rừng của ta? 

Người nông dân bình tĩnh đáp: 
- Ông để cho tôi gieo ít cải. Khi cải lớn, tôi chỉ lấy gốc, còn tất cả thuộc về 

ông. 
Gấu nghe bùi tai, nói: 

- Thế cũng được. Những anh phải giữ lời hứa. Nếu không, ta xé xác. 

Cải củ lớn. Người nong dân đào củ về ăn, ngọn để lại cho gấu. Gấu ăn thấy 
đắng, tức lắm, nhưng không làm gì được. 

       Theo TRUYỆN DÂN GIAN NGA 



2/ Luyện viết: 
a- Cho HS nghe – viết các từ sau vào vở (cỡ chữ nhỏ): 
Máy tính, buôn làng, dân tộc, màn cửa. 
Lá mơ, bình minh, xây nhà, leo trèo. 
b- Cho HS đọc và chép lại các câu sau vào vở (cỡ chữ nhỏ - viết chữ hoa đầu 

câu): 

Đêm Trung Thu, những chiếc lồng đèn đủ màu sắc rực rỡ sáng cả 
một khu phố. Các bạn nhỏ rất thích thú và cùng vui đùa với nhau cả 
buổi tối. 

 
Bàn tay cô giáo 

Bàn tay cô giáo 
Tết tóc cho em 

Về nhà mẹ khen 

Tay cô đến khéo! 
Bàn tay cô giáo 

Vá áo cho em 
Như tay chị cả 

Như tay mẹ hiền. 

Hai bàn tay cô 
Dạy em múa dẻo 

Hai bàn tay cô 

Dạy em đến khéo 
Cô dắt em đi 

Trên đường tới lớp 
Đường đẹp quê hương 

Đường dài đất nước. 

 
Yêu Mẹ 

Mẹ đi làm 

Từ sáng sớm 
Dậy thổi cơm 

Kho thịt cá 
Em kề má 

Được mẹ thơm 

Ôi mẹ ơi! 
Yêu mẹ lắm. 

 



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

                
 

 

 
 

 
 

 

 
 
4/ Săp xếp các từ dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh: 
 
 
 
  
….………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
.…………………………………………………………………………………………. 
 
6/  Nối: 
                                              
           

 
 
 

Chú bộ đội Mẹ ru bé Đu đủ Ruộng lúa 

Em  khi tay rửa 

nhà thương Cả nhau 

ăn trước 

Hôm nay, bé và mẹ 

Em sẽ cố gắng 

Mùa hè, hoa phượng nở đi siêu thị mua đồ 

học hành chăm chỉ 

đầy sân trường 


