PHIẾU BÀI TẬP SỐ 44
1. Xếp tên các cây dưới đây vào nhóm thích hợp.
cây lúa
cây chanh

cây lạc
cây đỗ

cây sắn

cây cam

cây hồng

cây ngô

Cây lương thực

cây bưởi
cây táo

Cây ăn quả

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

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

2. Tìm 2-3 từ ngữ.
-

Gọi tên cây hoa:

-

Gọi tên cây bóng mát:

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

3. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động chăm sóc cây phù hợp với hình.

……………

……………

……………

……………

……………

……………
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4. Điền từ thích hợp ở bài tập 3 vào chỗ trống để hoàn chỉnh
các câu sau.
a) Chúng em ....................... để giúp thành phố thêm xanh.
b) Bố ....................... để trồng rau.
c) Các cô chú công nhân .................... vào gốc để bảo vệ cây.

5. Thêm vào mỗi câu ở bài tập 4 từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào?
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………

6. Viết 3-4 câu kể lại việc em và các bạn chăm sóc cây dựa vào
gợi ý:
-

Em và các bạn đã làm việc gì để chăm sóc cây?

-

Kết quả công việc ra sao?

-

Em có suy nghĩ gì khi làm xong việc đó?
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………
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1. Xếp tên các cây dưới đây vào nhóm thích hợp.
cây lúa
cây chanh

cây lạc
cây đỗ

cây sắn

cây cam

cây hồng

cây ngô

cây bưởi
cây táo

Cây lương thực

Cây ăn quả

cây lúa, cây lạc, cây đỗ, cây
sắn, cây ngô

cây cam, cây chanh, cây
hồng, cây bưởi, cây táo

2. Tìm 2-3 từ ngữ.
-

Gọi tên cây hoa: cây hoa hồng, cây hoa lan, cây hoa mai, ...

-

Gọi tên cây bóng mát: cây bàng, cây đa, cây xà cừ, ...

3. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động chăm sóc cây phù hợp với hình.

bắt sâu

tỉa lá

tưới cây

trồng cây
quét vôi
cuốc đất
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4. Điền từ thích hợp ở bài tập 3 vào chỗ trống để hoàn chỉnh
các câu sau.
a) Chúng em trồng cây để giúp thành phố thêm xanh.
b) Bố cuốc đất để trồng rau.
c) Các cô chú công nhân quét vôi vào gốc để bảo vệ cây.

5. Thêm vào mỗi câu ở bài tập 4 từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào?
a) Mùa xuân đến, chúng em trồng cây để giúp thành phố thêm xanh.
b) Cuối tuần, bố cuốc đất để trồng rau.
c) Hằng năm, các cô chú công nhân quét vôi vào gốc để bảo vệ cây.

6. Viết 3-4 câu kể lại việc em và các bạn chăm sóc cây dựa vào
gợi ý:
-

Em và các bạn đã làm việc gì để chăm sóc cây?

-

Kết quả công việc ra sao?

-

Em có suy nghĩ gì khi làm xong việc đó?
Hằng năm, em và các bạn cùng chăm sóc bồn hoa trước cửa lớp.

Đầu tiên, chúng em nhổ sạch cỏ ở gốc cây. Sau đó, chúng em cũng

bắt sâu, tỉa những chiếc lá úa. Cuối cùng, chúng em tưới nước cho
từng gốc cây. Nhìn bồn hoa rung rinh trong nắng chúng em thấy rất
vui.
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