PHIẾU BÀI TẬP SỐ 68
1. Nối lời giải nghĩa phù hợp với mỗi từ ngữ.

2. Tô màu các đám mây ghi từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ
môi trường.

biển đảo

bảo vệ
chim muông

chim chóc

cây cối

phân loại
rác

nước

giữ vệ sinh
môi trường
1

tiết kiệm
nước

trồng cây

rừng núi

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 68
3. Điền dấu câu phù hợp vào

.

Vừa vào lớp, lớp trưởng Nam nói như reo:
- Các cậu ơi, trường mình có thùng rác mới đấy
- Các bạn hồ hởi:
- Thật thế à
- Thùng rác mới có hình gì thế
- Thùng rác có đặt gần lớp mình không
- ...
Nam giải thích:

- Thùng rác mới giúp chúng mình phân loại rác
có muốn đi xem không

Các cậu

?

Tất cả đồng thanh:
- Có chứ

Nhanh chân lên các cậu

4. Đặt 1 – 2 câu:
a. Để nói về những việc làm góp phần bảo vệ môi trường.

..............................................................................................................
..............................................................................................................
2
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b. Để hỏi về những điều em chưa biết.
............................................................................................
............................................................................................
c. Để yêu cầu hoặc đề nghị bạn thực hiện một.
............................................................................................
...........................................................................................
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3. Điền dấu câu phù hợp vào

.

Vừa vào lớp, lớp trưởng Nam nói như reo:
- Các cậu ơi, trường mình có thùng rác mới đấy

.

- Các bạn hồ hởi:
- Thật thế à

?

- Thùng rác mới có hình gì thế

?

- Thùng rác có đặt gần lớp mình không

?

- ...
Nam giải thích:

- Thùng rác mới giúp chúng mình phân loại rác . Các cậu
có muốn đi xem không

?

Tất cả đồng thanh:
- Có chứ

. Nhanh chân lên các cậu !

4. Đặt 1 – 2 câu:
a. Để nói về những việc làm góp phần bảo vệ môi trường.
Hằng ngày, chúng em chăm chỉ tưới nước cho bồn hoa
..............................................................................................................
trước cửa lớp.
..............................................................................................................
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b. Để hỏi về những điều em chưa biết.
Bạn bỏ vỏ chai nước vào thùng rác màu gì?
............................................................................................

............................................................................................
c. Để yêu cầu hoặc đề nghị bạn thực hiện một.
............................................................................................
Các bạn nhớ tắt vòi nước sau khi dùng xong nhé!
...........................................................................................
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