PHIẾU BÀI TẬP SỐ 60
1. Nối mỗi từ ngữ ở thẻ màu xanh với một từ ngữ phù hợp ở
thẻ màu hồng.

2. Gạch dưới các từ ngữ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu
nhi trong hai đoạn thơ sau:
Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh?
Hồ Chí Minh

Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng.
Sau đây Bác viết mấy dòng
Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung.
Hồ Chí Minh
1
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3. Ghép các tiếng dưới đây thành từ ngữ chỉ tình cảm của
thiếu nhi với Bác Hồ:

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

.................................................................................................................
.................................................................................................................
4. Đặt 1 – 2 câu có từ ngữ ở bài tập 2 hoặc bài tập 3 để
bày tỏ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ hoặc tình cảm của
Bác Hồ với thiếu nhi.
.................................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
5. Đặt 1 – 2 câu nói về việc thiếu nhi đã làm để thực hiện 5
điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
.................................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
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3. Ghép các tiếng dưới đây thành từ ngữ chỉ tình cảm của
thiếu nhi với Bác Hồ:

kính yêu, kính mến, yêu kính, yêu quý, yêu mến, quý mến,
.................................................................................................................
mến
yêu,...
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4. Đặt 1 – 2 câu có từ ngữ ở bài tập 2 hoặc bài tập 3 để
bày tỏ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ hoặc tình cảm của
Bác Hồ với thiếu nhi.
- Chúng em rất kính yêu Bác Hồ.
.................................................................................................................
- Bác Hồ rất yêu quý các cháu thiếu nhi.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
5. Đặt 1 – 2 câu nói về việc thiếu nhi đã làm để thực hiện 5
điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
- Chúng em chăm tập thể dục để rèn luyện thân thể.
.................................................................................................................
- Làm theo lời khuyên của Bác Hồ, chúng em trồng và chăm
.................................................................................................................
sóc cây xanh trong vườn trường.
.................................................................................................................
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