PHIẾU BÀI TẬP SỐ 62
1. Những từ nào chỉ thiên nhiên?
a. Mặt trời

b. Trái đất

c. Nụ cười

d. Mặt trăng

2. Đoạn văn nào cho thấy lợi ích của mặt trời?
a. Đoạn 1

b. Đoạn 2

c. Đoạn 3

d. Đoạn 4

3. Điền từ ngữ phù hợp để hoàn thành đoạn văn cho thấy
lợi ích của Mặt Trời.
(Đánh thức, vươn, xòe nở)
Mặt

trời

.......................

những

búp

lá

xanh

biếc,

làm

....................... những bông hoa rực rỡ. Cây xanh mạnh mẽ
....................... cành, đơm hoa, kết quả.

4. Đóng vai bông hoa nói lời cảm ơn mặt trời

………………………………………………………………
…………………………………………………..................
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5. Viết tiếp để hoàn thành 1 câu về mặt trời.

……………………………………………….…………...…
………………………………………………………………
………………………………………………………………
7. Điền vần thích hợp vào chỗ trống.
a) au hoặc âu

Dưa h……

Kho b…...

Máy kh…...

X…… mại

Kh…… vũ

b) iu,êu hoặc iêu

S…… đầu đỏ
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1. Những từ nào chỉ thiên nhiên?
a. Mặt trời

b. Trái đất

c. Nụ cười

d. Mặt trăng

2. Đoạn văn nào cho thấy lợi ích của mặt trời?
a. Đoạn 1

b. Đoạn 2

c. Đoạn 3

d. Đoạn 4

3. Điền từ ngữ phù hợp để hoàn thành đoạn văn cho thấy
lợi ích của Mặt Trời.
(Đánh thức, vươn, xòe nở)
Mặt

trời

đánh thức
.......................

những

búp

lá

xanh

biếc,

làm

xòe nở
.......................
những bông hoa rực rỡ. Cây xanh mạnh mẽ
.......................
vươn
cành, đơm hoa, kết quả.

4. Đóng vai bông hoa nói lời cảm ơn mặt trời

Ví
dụ: -Cảm ơn mặt trời. Nhờ bạn mà tôi đã nở
………………………………………………………………
những
bông hoa rực rỡ.
…………………………………………………..................
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5. Viết tiếp để hoàn thành 1 câu về mặt trời.

Ví dụ: Mặt trời chiếu xuống khu vườn.
……………………………………………….…………...…
Mặt trời mọc trên biển.
………………………………………………………………
Mặt lặn sau núi.
………………………………………………………………
7. Điền vần thích hợp vào chỗ trống.
a) au hoặc âu

Dưa hấu

Kho báu

Máy khoan

Xíu mại

Khiêu vũ

b) iu,êu hoặc iêu

Sếu đầu đỏ
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