PHIẾU BÀI TẬP SỐ 61
Đọc lại bài thơ Chuyện ở lớp, trả lời câu hỏi:
1. Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những gì về các bạn ở lớp ? Nối
đúng:
A

B

a. Bạn Hoa

1. bôi bẩn ra bàn

b. Bạn Hùng

2. không học bài

c. Bạn Mai

3. trêu bạn trong lớp

2. Mẹ bạn nhỏ muốn biết điều gì?
a) Mẹ muốn biết bạn nào chưa ngoan.
b) Mẹ muốn biết con ngoan thế nào.

3. Dựa vào trí nhớ của mình, em hãy viết thêm từ ngữ để
hoàn thành khổ cuối của bài thơ Chuyện ở lớp.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Vuốt tóc con…………………………..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Mẹ …………………………………….
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nói mẹ nghe ở lớp

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Con …………………………………….?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
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4. Nối đúng từ ngữ với hình ảnh:
a.

Quả gấc

b.

Con Sóc

c.

Bác sĩ

d.

Viên thuốc

e.

Thước kẻ

g.

Bông cúc

h.

Cốc nước

i.

Bậc thang

5. Hãy viết một câu kể về niềm vui tới lớp của em.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
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ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Vuốt tóc con, mẹ bảo:
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mẹ chẳng nhớ nổi đâu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nói mẹ nghe ở lớp

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Con đã ngoan thế nào?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
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Ví
dụ: Ở lớp, học cũng vui, chơi cũng vui.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
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