PHIẾU BÀI TẬP SỐ 59
Nhớ lại bài Chiếc rễ đa tròn và thực hiện các yêu cầu
dưới đây:
1. Chiếc rễ đa Bác Hồ nhìn thấy có đặc điểm gì?
Khoanh vào số đặt trước đáp án em chọn:
a. Nhỏ
b. Dài ngoằn ngoèo

c. Tròn
2. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác đã bảo chú cần
vụ làm gì?
Viết câu trả lời của em:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
………......................................................................................................
.................................................................................................................
3. Chú cần vụ trồng chiếc rễ đa bằng cách nào?
Viết câu trả lời của em:

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
………......................................................................................................
.................................................................................................................
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4. Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như
thế nào?
Sắp xếp thứ tự các việc bằng cách điền số vào ô trống đặt
trước mỗi việc.
.

Buộc chiếc rễ tựa vào hai cái cọc

.

Vùi hai đầu rễ xuống đất

.

Cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn

5. Nhiều năm sau, chiếc rễ đa năm xưa đã phát triển thành
cây đa thế nào?
Khoanh vào số đặt trước đáp án em chọn:

a. Cây đa con có chiếc rễ tròn
b. Cây đa con có vòng lá tròn
c. Cây đa con có chiếc lá tròn
6. Các bạn thiếu nhi vào thăm vườn Bác thích chơi trò gì với
cây đa ấy?
Viết câu trả lời của em:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
………......................................................................................................
.................................................................................................................
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Nhớ lại bài Chiếc rễ đa tròn và thực hiện các yêu cầu
dưới đây:
1. Chiếc rễ đa Bác Hồ nhìn thấy có đặc điểm gì?
Khoanh vào số đặt trước đáp án em chọn:
a. Nhỏ
b. Dài ngoằn ngoèo

c. Tròn
2. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác đã bảo chú cần
vụ làm gì?
Viết câu trả lời của em:
.................................................................................................................
Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác đã bảo chú cần
.................................................................................................................
vụ
cuốn chiếc rễ lại rồi trồng cho nó mọc tiếp.
.................................................................................................................
………......................................................................................................
.................................................................................................................
3. Chú cần vụ trồng chiếc rễ đa bằng cách nào?
Viết câu trả lời của em:
Chú cần vụ đã xới đất, vùi chiếc rễ xuống.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
………......................................................................................................
.................................................................................................................
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4. Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như
thế nào?
Sắp xếp thứ tự các việc bằng cách điền số vào ô trống đặt
trước mỗi việc.
2.

Buộc chiếc rễ tựa vào hai cái cọc

3

Vùi hai đầu rễ xuống đất

1.

Cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn

5. Nhiều năm sau, chiếc rễ đa năm xưa đã phát triển thành
cây đa thế nào?
Khoanh vào số đặt trước đáp án em chọn:

a. Cây đa con có chiếc rễ tròn
b. Cây đa con có vòng lá tròn
c. Cây đa con có chiếc lá tròn
6. Các bạn thiếu nhi vào thăm vườn Bác thích chơi trò gì với
cây đa ấy?
Viết câu trả lời của em:

Các bạn thiếu nhi vào thăm vườn Bác thích chơi trò chui qua
.................................................................................................................
chui
lại vòng lá ấy.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
………......................................................................................................
.................................................................................................................
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