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1. Chọn từ chỉ người trong gia đình điền vào chỗ trống trong

các câu ca dao dưới đâu cho phù hợp:

2. Tìm thêm 3 từ chỉ người thân bên ngoại

M: ông ngoại

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

3. Đặt câu giới thiệu người thân của em (theo mẫu).

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

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

a)                         Công ................ như núi Thái Sơn

Nghĩa ............... như nước trong nguồn chảy ra.

b)                         Gió mùa thu mẹ ru ............. ngủ,

Năm canh chầy, mẹ thức đủ vừa năm.

c)                         Anh ................. như thể tay chân

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

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

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

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

M: Mẹ em là người nấu ăn ngon nhất nhà.
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4. Viết 4 – 5 câu tả một đồ dng thân thuộc với em.

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

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

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

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

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

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

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

Tả đồ vật

(4) Tình cảm

của em đối với

đồ vật đó như

thế nào?

(2) Đồ vật đó

có gì nổi bật

về hình dạng, 

màu sắc, ...?

(1) Em muốn tả đồ vật gì?

(3) Em thường dùng đồ vật

đó vào lúc nào?
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2. Tìm thêm 3 từ chỉ người thân bên ngoại
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3. Đặt câu giới thiệu người thân của em (theo mẫu).

a)                            Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

b)                           Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,

Năm canh chầy, mẹ thức đủ vừa năm.

c)                              Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

(Học sinh đặt câu theo mẫu, trong câu có từ “là”)

bà ngoại

cậu/mợ

dì/chú/dượng

Ví dụ:
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4. Viết 4 – 5 câu tả một đồ dung thân thuộc với em.
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Ví dụ:

Dịp nghỉ hè, mẹ mua cho em một chiếc mũ nan xinh xắn. Chiếc

mũ có màu trắng, rất nhẹ, được đan bằng những nan tre nhỏ và

mảnh. Vành mũ rất rộng để che được nắng, tránh được mưa.

Quai mũ màu đỏ thẫm. Em rất thích chiếc mũ nan mẹ tặng.

Tả đồ vật

(4) Tình cảm

của em đối với

đồ vật đó như

thế nào?

(2) Đồ vật đó

có gì nổi bật

về hình dạng, 

màu sắc, ...?

(1) Em muốn tả đồ vật gì?

(3) Em thường dùng đồ vật

đó vào lúc nào?


