PHIẾU BÀI TẬP SỐ 63
Đọc lại bài thơ Trái đất xanh của em, trả lời câu hỏi:
1. Tìm trong 2 khổ thơ đầu những chi tiết chỉ vẻ đẹp của
Trái Đất.
Gạch chân từ ngữ phù hợp:
Khi em còn thơ bé

Quàng khăn xanh biển cả

Trái Đất đã xanh rồi

Khoác áo thơm hương rừng

Giữa biêng biếc mây trời

Trái Đất mang trên lưng

Tiếng chim vui ngọt quá.

Tuổi thơ và tiếng hát.

2. Mọi người trên Trái Đất có đặc điểm gì chung?
Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:
A. Chung một màu da.
B. Chung nụ cười, niềm vui.
C. Chung vẻ đẹp như hoa hồng.
Tuy màu da có khác
Những vẫn chung nụ cười
Trao cho nhau niềm vui
Như hoa hồng mới nở.
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3. Tác giả ước mong điều gì cho trái đất? Đánh dấu X
vào những ô phù hợp:
ĐÚNG

SAI

a) Mong mọi người trên trái đất gần
gũi, yêu thương nhau.
b) Mong những cánh chim bồ câu đủ
mạnh mẽ để bay khắp bốn biển năm
châu.
c) Mong nhân dân khắp nơi trên thế
giới được sống trong hoà bình.
4. Em thích hình ảnh nào trong bài? Vì sao?
Em thích hình ảnh..........................................................................
.........................................................................................................

Vì: ...…………………………………………………………................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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Đọc lại bài thơ Trái đất xanh của em, trả lời câu hỏi:
1. Tìm trong 2 khổ thơ đầu những chi tiết chỉ vẻ đẹp của
Trái Đất.
Gạch chân từ ngữ phù hợp:
Khi em còn thơ bé

Quàng khăn xanh biển cả

Trái Đất đã xanh rồi

Khoác áo thơm hương rừng

Giữa biêng biếc mây trời

Trái Đất mang trên lưng

Tiếng chim vui ngọt quá.

Tuổi thơ và tiếng hát.

Ghi chú: HS có thể gạch chân toàn bộ dòng 2,3,4 của

khổ thơ 1 và toàn bộ khổ thơ
2. Mọi người trên Trái Đất có đặc điểm gì chung?
Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:
A. Chung một màu da.
B. Chung nụ cười, niềm vui.
C. Chung vẻ đẹp như hoa hồng.
Tuy màu da có khác
Những vẫn chung nụ cười
Trao cho nhau niềm vui
Như hoa hồng mới nở.
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3. Tác giả ước mong điều gì cho trái đất? Đánh dấu X
vào những ô phù hợp:
ĐÚNG

a) Mong mọi người trên trái đất gần
gũi, yêu thương nhau.

X

b) Mong những cánh chim bồ câu đủ
mạnh mẽ để bay khắp bốn biển năm
châu.
c) Mong nhân dân khắp nơi trên thế
giới được sống trong hoà bình.

SAI

X
X

4. Em thích hình ảnh nào trong bài? Vì sao?
Em thích hình ảnh..........................................................................
.........................................................................................................

Vì: ...…………………………………………………………................
Học viết lại hình ảnh (câu thơ mình thích), giải thích vì
.........................................................................................................

sao mình thích ý đó. Ví dụ: Em thích hình ảnh “Khoác
.........................................................................................................
áo thơm hương rừng” vì hình ảnh này khiến em thấy
.........................................................................................................
rừng giống như một cô gái khoác trên mình chiếc áo
.........................................................................................................
thơm nức hương thơm của hoa lá.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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