PHIẾU BÀI TẬP SỐ 69
Đọc lại bài Buổi học cuối năm,
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng câu hỏi:
Câu hỏi 1. Các bạn nhỏ đã chuẩn bị gì cho buổi học
cuối năm?
a) Chiếc túi bí mật, đặt ở đó những gì tốt nhất mình đã làm
trong năm.
b) Bản nhận xét của thầy giáo về những việc mỗi học sinh
đã làm trong năm.
Câu hỏi 2. Vì sao khi tạm biệt thầy giáo, mắt bạn nào
cũng đỏ hoe?
a) Vì các bạn buồn khi phải xa thầy.
b) Vì các bạn không thể gửi thư cho thầy.
2. Hãy viết 1 hoặc 2 câu về buổi học yêu thích của em.
.............................................................................................................
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1

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 69
3. Viết vần thích hợp vào chỗ trống rồi viết lại từ ngữ mới
hoàn thành:
uych

uya

uyu

uây

a)

đêm khuya
.............................................
đêm kh...........
b)
ngã huỵch
.............................................
ngã h...........
.
c)
khuấy bột
.............................................
kh........... bột
d)
khuỷa tay
.............................................
kh........... tay
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Học
sinh viết theo suy nghĩ cá nhân. Ví dụ:
.............................................................................................................
Em
thích tiết Tự đọc sách báo. Được đọc sách báo ở thư viện
.............................................................................................................
trường
thật là tuyệt.
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