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LỜI NÓI ĐẦU

 Tiếng Việt 3 là cuốn sách thứ ba trong bộ sách dành cho học sinh các trường phổ 
thông tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào học tiếng Việt
          Cuốn sách được biên soạn nhằm hỗ trợ các em trong việc hình thành và phát triển 
các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Việt, tự tin sử dụng tiếng Việt trong 
học tập và giao tiếp; cung cấp cho học sinh những số kiến thức sơ giản, cơ bản về tiếng 
Việt; giúp học sinh có hiểu biết về con người và văn hóa Việt Nam, nâng cao tinh thần 
tương thân tương ái trong cộng đồng dân tộc, có tình cảm thân thiện với đất nước và 
con người Việt Nam.
          Để đáp ứng mục tiêu trên, cuốn sách triển khai các bài học theo 3 chủ điểm (Tôi, 
bạn bè và nhà trường; Tôi và gia đình; Tôi và thế giới xung quanh), có sự phối hợp kiến 
thức tiếng Việt, văn hoá với các hành vi, nhiệm vụ giao tiếp. Mỗi bài học được cấu tạo 
theo 5 nội dung: nội dung Làm quen với từ ngữ (giúp các em nhớ lại các từ ngữ đã được 
học qua hoạt động nghe - nói ở lớp 1 và lớp 2); nội dung Nói cung cấp một số từ ngữ, 
mẫu giao tiếp thông qua bài hội thoại và các hoạt động thực hành, giúp các em làm quen 
với các ngữ cảnh giao tiếp tự nhiên, gắn với các chủ điểm; nội dung Nghe - hiểu cung 
cấp các bài nghe, nhằm rèn luyện khả năng nắm bắt thông tin và thực hành giao tiếp; 
nội dung Đọc cung cấp các bài đọc giúp học sinh có những hiểu biết thêm về đất nước 
và con người Việt Nam, bổ sung thêm vốn từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt; nội dung Viết 
nhằm tăng cường khả năng sử dụng tiếng Việt trong tạo lập câu, đoạn văn của học sinh. 
Các hành vi, nhiệm vụ giao tiếp trong mỗi bài học được thực hiện theo những ngữ cảnh 
phù hợp với môi trường giao tiếp tự nhiên của học sinh trong cuộc sống.
        Cuốn sách gồm 17 bài học, mỗi bài học gồm 4 tiết, sau 3 bài học có một bài ôn 
tập. Tuy nhiên, tuỳ vào đối tượng học sinh và các điều kiện học tập cụ thể, giáo viên có 
thể điều chỉnh các nội dung của bài học để giúp học sinh tập trung thực hành một số kĩ 
năng cần thiết. 
          Mặc dù tập thể tác giả đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn, nhưng cuốn sách 
khó tránh khỏi thiếu sót. Trong quá trình bộ sách được sử dụng, các tác giả rất mong 
nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô và các em học sinh để sách được hoàn thiện 
trong các lần in sau.
         Trân trọng cảm ơn.

CÁC TÁC GIẢ
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Bài Năng lực giao tiếp Mẫu câu Từ ngữ
Tô chữ 

Trò chơi 
với chữ

Trang

CHỦ ĐIỂM 1: TÔI, BẠN BÈ VÀ NHÀ TRƯỜNG

1
Hỏi - đáp về những hoạt 
động mình hoặc bạn thích 
và không thích.

- Bạn có thích đá bóng không?
- Có, tôi thích đá bóng. / Không, 
tôi không thích đá bóng.

Đá bóng, đá 
cầu, bơi, chơi 
bóng chuyền

A - Ă - Â 5

2
Hỏi - đáp về các hoạt động 
diễn ra ở thời điểm hiện tại.

- Cô giáo đang làm gì?
- Cô giáo đang giảng bài.

Toán, tiếng Việt, viết
chữ, giảng bài, làm
bài tập

B - P - R 11

3

Sử dụng từ ngữ xưng hô (số 
ít - số nhiều) để kể về các 
hoạt động diễn ra ở thời 
điểm hiện tại.

- Bạn ấy / các bạn ấy đang 
làm gì?
- Bạn ấy / các bạn ấy đang 
nhảy dây.

Tôi, tớ, chúng tôi, 
chúng tớ, các bạn, 
các cậu, bạn ấy, 
các bạn ấy

C - G 17

4

Hỏi - đáp, giới thiệu về ngày 
sinh của mình và bạn; kể 
những hoạt động trong ngày 
sinh nhật, nhận xét về ngày 
sinh nhật.

- Sinh nhật bạn là ngày nào?
- Sinh nhật tôi là ngày 27 tháng 8.
- Ngày sinh nhật, bạn làm gì?
- Tôi mời bạn bè ăn kẹo và
trái cây.

Thiếp chúc mừng, 
bánh sinh nhật, trái 
cây, nến, gói quà D - Đ 24

5 Ôn tập Ôn mẫu câu đã học. Ôn từ ngữ đã học. 29

CHỦ ĐIỂM 2: TÔI VÀ GIA ĐÌNH

6

Dùng quan hệ từ chỉ sự sở 
hữu; giới thiệu về ngôi nhà 
của mình (vị trí, địa điểm); 
nêu nhận xét về đặc điểm 
chung của ngôi nhà.

- Nhà của bạn ở đâu?
- Nhà của tôi ở làng Phú Mĩ.
- Đây là bút của ai?
- Đây là bút của Mai.

Nhà, làng, phố, 
cao, to, đẹp, nhỏ

E - Ê 36

7

Giới thiệu, mô tả các phòng 
trong nhà, vật dụng / vật 
trang trí ... trong mỗi phòng.

- Trong phòng khách có gì?
- Trong phòng khách có bàn, 
ghế và ti vi.

Phòng khách, 
phòng ngủ, phòng 
tắm, phòng bếp, 
giường, tủ lạnh

I - K - H 41

8
Giới thiệu, kể tên, hỏi - đáp 
về thức ăn, đồ uống quen 
thuộc, được ưa thích.

- Bạn thấy nước táo thế nào?
- Nước táo rất ngọt, rất thơm.

Cá, kem, tôm, 
sữa, trứng, nước 
táo, nước cam

L - S 46

9

Nói về việc mua sắm đồ 
tiêu dùng hàng ngày (mua 
gì, ở đâu?), nói tên của đồng 
tiền VN, mệnh giá một số 
đồng tiền).

- Bạn mua cặp sách ở đâu?
- Tôi mua ở cửa hàng.
- Cái cặp sách này bao 
nhiêu tiền?
- Một trăm nghìn đồng.

Cửa hàng, chợ, 
tiền, mua, nghìn 
đồng, sách vở, 
hoa quả, dép, 
gấu bông

M - N 52

10 Ôn tập Ôn mẫu câu đã học. Ôn từ ngữ đã học. 58

MỤC LỤC
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CHỦ ĐIỂM 3: TÔI VÀ THẾ GIỚI XUNG QUANH

11

- Nói về các hiện tượng 
thời tiết, khí hậu, nhiệt độ ...

- Hôm nay thời tiết thế nào?
- Hôm nay trời nắng.
- Hôm nay bao nhiêu độ? / 
Hôm nay nhiệt độ là bao nhiêu?
- 40 độ.

Nắng, mưa, 
nóng, lạnh; thời 
tiết, nhiệt độ

O - Ô -
O - Q

63

12

- Nói về một vài đặc điểm 
của các mùa trong năm 
(số lượng các mùa trong 
năm; thời tiết, khí hậu, 
nhiệt độ ... của các mùa).

- Mùa xuân bắt đầu từ tháng mấy?
- Mùa xuân bắt đầu từ tháng 2.
- Mùa xuân, thời tiết thế nào?
- Mùa xuân trời ấm.

Mùa xuân, mùa 
hè, mùa thu, mùa 
đông, nghỉ học T 68

13

Nói về kì nghỉ hè của học 
sinh; Hỏi - đáp về thời điểm 
nghỉ hè và các hoạt động 
trong kì nghỉ.

- Bao giờ bạn nghỉ hè?
- Tháng 6 tôi nghỉ hè.
- Nghỉ hè bạn làm gì? / Nghỉ 
hè bạn thích làm gì?
- Nghỉ hè tôi thích đi du lịch.

tắm biển, leo núi, 
đi du lịch, Lào, 
Việt  Nam, sông U - Ư - Y 76

14
Nói về thời gian biểu của bản 
thân; hỏi - đáp về giờ giấc, 
thời gian diễn ra hoạt động.

- Chị học từ mấy giờ đến
mấy giờ?
- Từ 8 giờ đến 11 giờ.
- Chị đi học lúc mấy giờ?
- 7 rưỡi.

rửa mặt, đánh 
răng, đi học, ăn 
sáng, ăn trưa X 81

15 Ôn tập
- Ôn mẫu câu và từ ngữ đã học.
- Luyện nghe  - nói - đọc - viết

85

16 Ôn tập cuối năm 89

17 Kiểm tra 98

Phụ lục nghe 102
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đá bóng

Nhìn hình. Đọc từ ngữ.

đi xe đạp

đá cầu

đọc sách

bơi

chơi bóng rổ

CHỦ ĐIỂM 1 TÔI, BẠN BÈ VÀ NHÀ TRƯỜNG

BÀI 1
Bạn có thích đá bóng không?

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ
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đọc sách

nhảy dây

chơi bóng rổ

đá bóng

vẽ

xem tivi

Sơn:
Vũ :
Sơn:

Vũ, bạn có thích đá bóng không?
Có, tôi thích đá bóng. Bạn có thích đá bóng không?
Không, tôi không thích đá bóng. Tôi thích đá cầu.

    A: Bạn có thích đá bóng không? 
    B: Có, tôi thích đá bóng.
         (Không, tôi không thích đá bóng).

B. HỘI THOẠI

LUYỆN TẬP

1. Nối từ với hình ảnh.
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2. Đặt câu theo mẫu. 

3. Hỏi và trả lời theo mẫu. 

4. Hỏi và trả lời theo mẫu. 

Vũ / đá bóng      - Vũ thích đá bóng.

Bạn / đọc sách    
- Bạn có thích đọc sách không?
- Có, tôi thích đọc sách.

Bạn / đá bóng    
- Bạn có thích đá bóng không?
- Không, tôi không thích đá bóng.

a) Bạn / nhảy dây    
- ..........................................................................
- ..........................................................................

a) Bạn / đá cầu   
- ..........................................................................
- ..........................................................................

b) Bạn / vẽ    
- ..........................................................................
- ..........................................................................

b) Bạn / bơi    
- ..........................................................................
- ..........................................................................

Mẫu:

Mẫu:

Mẫu:

 a) Sơn / đá cầu   ..........................................................................
 b) Viêng Xay / vẽ  ..........................................................................
 c) Hải / bơi   ..........................................................................
 d) Hà / đọc sách  ..........................................................................
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C. NGHE

1. Chọn câu trả lời đúng.

2. Trả lời câu hỏi.

a) Ai thích đá bóng?

b) Sơn có thích đá cầu không?

a) Ai không thích đá bóng?
b) Hải có thích bơi không?
c) Viêng Xay thích làm gì?

Vũ

Có 

Hải

Không

Sơn Viêng Xay

D. ĐỌC

THỨ BẢY, BẠN LÀM GÌ?

Thứ Bảy, bạn làm gì?
Thứ Bảy, tôi xem phim. Tôi thích xem phim. Bạn có thích xem 
phim không?
Không, tôi không thích xem phim. Tôi thích bơi. Bạn có thích bơi không?
Không, tôi không thích bơi. 

Hải:
An :

Hải:
An :
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2. Đặt câu hỏi phù hợp với câu trả lời.

3. Nói về hoạt động trong hình vẽ.

Câu hỏi

- An có thích xem phim không? - Có, An thích xem phim.

- Không, Hải không thích xem 
phim.

- ..............................................
- ..............................................

- ..............................................
- ..............................................

- ..............................................
- ..............................................

- Có, Hải thích bơi.

- Không, An không thích bơi.

Câu trả lời

1. Trả lời câu hỏi.

a) Thứ Bảy, An làm gì?
b) An có thích xem phim không? 
c) Ai không thích xem phim?
d) Hải có thích bơi không?
e) Ai không thích bơi?
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1. Viết hoa: A - Ă - Â
2. Viết từ ngữ: đá cầu, bơi, xem phim.  
3. Chép câu: An thích xem phim.

E. VIẾT

Từ ngữ:

- bơi   - chơi bóng rổ  - đá cầu
- đi xe đạp  - xem phim
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21 3

thầy giáo cô giáo học sinh nam học sinh nữ

Nhìn hình. Đọc từ ngữ.

CHỦ ĐIỂM 1 TÔI, BẠN BÈ VÀ NHÀ TRƯỜNG

BÀI 2
Bạn đang làm gì?

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ

My:
Hà:
My:

Hà ơi, bạn đang làm gì?
Tôi đang học Toán. Tôi đang làm bài tập. Bạn đang làm gì?
Tôi đang học Tiếng Việt. Tôi đang đọc bài.

  A: Bạn đang làm gì? 
  B: Tôi đang học Toán.  

B. HỘI THOẠI

4
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1. Nối từ với hình ảnh.

học Tiếng Vệt

viết chữ

tập thể dục

học vẽ

học hát

giảng bài

làm bài tập

học Toán

đọc sách

   LUYỆN TẬP

2

7

1

6

3

8

4

5

9
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2. Đặt câu theo mẫu. 

3. Hỏi và trả lời theo mẫu. 

a) Việt / học toán
.................................................................................................................
b) Bi / học tiếng Việt
.................................................................................................................
c) Vũ / tập thể dục
.................................................................................................................
d) An / làm bài tập
.................................................................................................................

Hà / viết chữ             Hà đang viết chữ

Hà / viết chữ    
- Hà đang làm gì? 
- Hà đang viết chữ.

a) Thúy / học hát   
- .......................................................................... ?
- ..........................................................................

c) Hải / đọc sách
- .......................................................................... ?
- ..........................................................................

b) Lan / học vẽ    
- .......................................................................... ?
- ..........................................................................

d) Thầy giáo / giảng bài 
- .......................................................................... ?
- ..........................................................................

Mẫu:

Mẫu:
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1. Chọn câu trả lời đúng.

a) My thích làm gì?

b) My đang làm gì?

2. Trả lời câu hỏi.
     a) Trong tranh, cô giáo đang làm gì? 
     b) Trong tranh, học sinh đang làm gì? 

Vẽ tranh.                 

Đang vẽ tranh. Đang ở lớp học. Đang ghi chép.

 Đi học.  Nghe giảng.

1. Trả lời câu hỏi.

      Liên và Minh là học sinh lớp 3. Liên học lớp 3A, còn Minh học lớp 3B. Bây giờ, lớp 
Liên đang học Toán, còn lớp Minh đang học Tiếng Việt. Cô giáo Liên đang giảng Toán, 
còn thầy giáo Minh kể chuyện.

a) Liên và Minh học lớp mấy? 
b) Lớp Liên đang học gì? 
c) Cô giáo Liên đang làm gì? 
d) Lớp Minh đang học gì?
e) Thầy giáo Minh đang làm gì?

C. NGHE

D. ĐỌC

2. Đặt câu hỏi phù hợp với câu trả lời.

Câu hỏi Câu trả lời

- Liên và Minh học lớp mấy? - Liên và Minh học lớp 3.

- ..................................................
- ..................................................

- Liên đang học Toán. 

- ..................................................
- ..................................................

- Cô giáo Liên đang giảng Toán.

- ..................................................
- ..................................................

- Minh đang học Tiếng Việt.

- ..................................................
- ..................................................

- Thầy giáo Minh đang kể chuyện.



15

3. Điền từ vào chỗ trống.

- chữ                  - thể dục                - bài tập

Hùng đang làm .................

Pi đang viết .......................

Nam đang tập ....................

2

1

3
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1. Viết hoa: C, G
2. Viết từ ngữ: giảng bài, tập thể dục, toán
3. Viết câu: Cô giáo đang giảng bài.

E. VIẾT

Từ ngữ mới:

- giảng bài  - làm bài tập  - Tiếng Việt
- Toán   - viết chữ
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nhảy dây trốn tìm

đá cầu đá bóng

Nhìn hình. Đọc từ ngữ.

CHỦ ĐIỂM 1 TÔI, BẠN BÈ VÀ NHÀ TRƯỜNG

BÀI 3
Các bạn ấy đang nhảy dây

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ
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Hoa  :
Minh:
Hoa  :
Minh:
Hoa  :
Minh:
Hoa  :

Minh ơi, cậu đang làm gì?
Tớ đang đợi Hương và Tâm.
Các bạn ấy đang làm gì?
Các bạn ấy đang nhảy dây.
Cậu có thích nhảy dây không?
Tớ không thích nhảy dây. Tớ thích đá cầu. 
Tớ cũng thích đá cầu.

Từ ngữ xưng hô

Số ít Số nhiều

Ngôi thứ nhất tôi, tớ chúng tôi, chúng tớ

Ngôi thứ hai bạn, cậu các bạn, các cậu

Ngôi thứ ba bạn ấy, cậu ấy các bạn ấy, các cậu ấy

B. HỘI THOẠI

kéo co nói chuyện



19

1. Nối từ với hình ảnh.

 đá cầu

đọc sách

trốn tìm

nghe nhạc

đá bóng

nói chuyện

nhảy dây

kéo co

    LUYỆN TẬP

21

3

4

5 6

7 8
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2. Đặt câu theo mẫu. 

3. Hỏi và trả lời theo mẫu. 

a) Hương và Tâm / nói chuyện
…………………………………………………………………………

b) Tiến và Minh / đá bóng
…………………………………………………………………………

c) Vũ và Bắc / tập thể dục
…………………………………………………………………………

 d) Hoa và Hà / nghe nhạc
…………………………………………………………………………

 Tôi, Nam và Hải / chơi trốn tìm     
 Tôi, Nam và Hải là bạn bè. Chúng tôi đang chơi trốn tìm. 

 các bạn ấy / kéo co. 
 - Các bạn ấy đang làm gì?
 - Các bạn ấy đang kéo co. 

a) bạn ấy / nghe nhạc 
 - .......................................................................... ?
 - ..........................................................................

c) các bạn ấy / chơi trốn tìm
 - .......................................................................... ?
 - ..........................................................................

b) các bạn ấy / đá cầu    
 - .......................................................................... ?
 - ..........................................................................

d) bạn ấy / đọc sách
 - .......................................................................... ?
 - ..........................................................................

Mẫu:

Mẫu:
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1. Chọn các câu trả lời đúng.
          a) Các học sinh nam đang chơi gì?
  Các bạn ấy đang chơi trốn tìm và nhảy dây.
  Các bạn ấy đang chơi kéo co, bóng rổ, đá cầu.
 b) Các bạn nam chơi vui như thế nào?
  Các bạn ấy cười nói rất vui.
  Các bạn ấy reo hò rất to.

2. Trả lời câu hỏi.
 a) Các học sinh nữ đang làm gì? 
 b) Các bạn ấy cười nói thế nào?

 Đây là trường học của Hoa. Hoa học lớp 3A. Bây giờ là giờ ra chơi. Hoa đang 
nhảy dây. Bạn ấy rất thích nhảy dây. Liên, Tâm và Dũng là bạn của Hoa. Liên và Tâm 
không thích nhảy dây. Các bạn ấy thích đọc truyện. Còn Dũng thích chơi bóng rổ. Bạn 
ấy đang chơi bóng rổ.

C. NGHE

D. ĐỌC

1. Trả lời câu hỏi.

a) Hoa học lớp nào? 
b) Hoa đang làm gì?
c) Hoa có thích chơi nhảy dây không? 
d) Các bạn của Liên là ai? 
e) Các bạn ấy thích làm gì?
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2. Đặt câu hỏi.

Câu hỏi Câu trả lời

- Liên và Minh học lớp mấy? - Các bạn ấy học lớp 3.

- ..................................................
- ..................................................

- Các bạn ấy không thích chơi nhảy dây.

- ..................................................
- ..................................................

- Các bạn ấy thích đọc truyện.

- ..................................................
- ..................................................

- Bạn ấy thích chơi bóng rổ.

- ..................................................
- ..................................................

- Bạn ấy đang chơi bóng rổ. 

3. Điền từ vào chỗ trống.

- tôi                 - bạn ấy  - các bạn ấy

1

Thủy thích nghe nhạc. 
.............. đang nghe nhạc.
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1. Viết hoa: D, Đ
2. Viết từ ngữ: các bạn, giờ ra chơi, trốn tìm  
3. Viết câu: Dung đang học. Sau đó, bạn ấy chơi đá cầu.

2

3

E. VIẾT

Từ ngữ mới:

- bạn ấy   - các bạn   - các bạn ấy 
- các cậu   - chúng tôi   - chúng tớ 
- nói chuyện   - tôi    - tớ

Liên và Hương thích hát. 
......................... đang hát. 

Tôi thích viết.  .................. 
đang viết.
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B. HỘI THOẠI

thiếp chúc mừng

Nhìn hình. Đọc từ ngữ.

bánh sinh nhật

trái cây

kẹo

CHỦ ĐIỂM 1 TÔI, BẠN BÈ VÀ NHÀ TRƯỜNG

BÀI 4
Sinh nhật bạn là ngày nào?             

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ
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bánh sinh nhật

thiếp chúc mừng

nến

hoa

kẹo

gói quà

1. Nhìn hình. Đọc từ. Điền số vào ô.

1

3

5

2

4

6

Hà   :
Nam:
Hà   :
Nam:
Hà   :
Nam:

Nam ơi, sinh nhật bạn là ngày nào?
Sinh nhật tôi là ngày 27 tháng 8. 
Ngày sinh nhật, bạn làm gì?
Tôi mời bạn bè ăn bánh kẹo và trái cây.
Ngày sinh nhật , bạn thấy thế nào?
Tôi rất vui. Tôi có rất nhiều quà sinh nhật.

A: Sinh nhật bạn là ngày nào? 
B: Sinh nhật tôi là ngày 27 tháng 8.  
A: Ngày sinh nhật, bạn làm gì?
B: Tôi mời bạn bè ăn bánh kẹo và trái cây.

   LUYỆN TẬP

1
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2. Đặt câu theo mẫu. 

a) Sơn / ngày 12 tháng 6
………………………………………………………………………………

b) Viêng xay / ngày 19 tháng 7
………………………………………………………………………………

c) Hải / ngày  25 tháng 9
………………………………………………………………………………

d) Hà / ngày 11 tháng 12
………………………………………………………………………………

 Xomchay / ngày 27 tháng 8   
 Sinh nhật Xomchay là ngày 27 tháng 8.

 A: Sinh nhật bạn là ngày nào?
 B: Sinh nhật tôi là ngày 12 tháng 6.
 (Hoặc: Ngày 12 tháng 6)

 A: Ngày sinh nhật, bạn làm gì?
 B: Tôi mời bạn bè ăn bánh kẹo và trái cây.
 (Hoặc: Tôi và bạn bè hát, múa …)

Mẫu:

Mẫu:

Mẫu:

3. Hỏi và trả lời theo cặp. 

4. Hỏi và trả lời theo cặp. 

C. NGHE

a) Sinh nhật Xomchay là ngày nào?
 Ngày 28 tháng 7.
 Ngày 27 tháng 8.
 Ngày 7 tháng 8.
b) Ngày sinh nhật, Xomchay mời bạn bè ăn gì?
 Bánh kẹo.
 Trái cây.
 Bánh kẹo và trái cây.

1. Chọn câu trả lời đúng.
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2. Dựa vào bài đọc để hoàn thành câu.
a) Bố tặng Lan ........................................................................................
b) Mẹ tặng Lan .......................................................................................
c) ............................. tặng Lan bó hoa rất đẹp.
d) Ngày sinh nhật, Lan rất ......................................................................

3. Trả lời các câu hỏi sau.

1. Trả lời câu hỏi.
a) Sinh nhật Lan là ngày nào?
................................................................................................................
b) Bố mẹ chúc Lan thế nào? 
................................................................................................................

Câu hỏi Câu trả lời

- Ngày 11 tháng 8 là ngày gì? - ..................................................

- Bố mẹ chúc Lan thế nào? - ..................................................

- Bố tặng Lan cái gì? - ..................................................

2. Trả lời câu hỏi.
 a) Ngày sinh nhật Xomchay, Xomchay và bạn bè làm gì?
 b) Ngày sinh nhật Xomchay thế nào?

NGÀY SINH NHẬT
 Hôm nay là ngày 11 tháng 8, ngày sinh nhật Lan. Bố mẹ chúc Lan vui tươi và học 
giỏi. Bố tặng Lan quyển truyện. Mẹ tặng Lan búp bê và gấu bông. Bạn bè tặng Lan một 
bó hoa. Ngày sinh nhật, Lan rất vui.

D. ĐỌC
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4. Đặt câu hỏi phù hợp với câu trả lời.

Câu hỏi Câu trả lời

- .................................................. - Ngày 11 tháng 8.

- .................................................. - Búp bê và gấu bông.

- .................................................. - Bó hoa.

1. Viết hoa: B - P - R    
2. Viết từ ngữ: sinh nhật, mời bạn bè, tặng quà.
3. Viết câu: Sinh nhật Bảo là ngày 11 tháng 8.

E. VIẾT

Từ ngữ mới:

- bạn bè   - bánh sinh nhật  - gói quà
- nến   - thiếp chúc mừng
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1. Nhìn hình. Đánh số thứ tự vào ô trống trước từ ngữ.

đi xe đạp chạy bắt bóng

kéo co đọc sách thả diều

1

3

5

2

4

6

BÀI 5
     Ôn tập             
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2. Điền từ “thích” hoặc “không thích” vào chỗ trống cho phù hợp.

3. Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu hỏi - đáp dưới đây.

a) Học sinh nữ .............................. nhảy dây, ........................................ đá bóng.
b) Học sinh nam ............................. đá bóng, ...................................... nhảy dây.

4. Nối từ ngữ với hình.

A: Bạn có thích ................................................... ?
B:  .......................................................................

gói quà bánh sinh nhật thiếp chúc mừng nến

5. Nhìn tranh, điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Hai bạn ..... Bạn Linh .....1 2

- làm bài tập   - học vẽ
- học hát   - học toán
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6. Nhìn tranh, đặt và trả lời câu hỏi theo mẫu

học tiếng Việt

tập thể dục viết chữ

chơi nhảy dây

Bạn Ngân .....Bạn Nam .....

- Các bạn đang làm gì? 
- Các bạn đang học tiếng Việt.  

1

2 3

4

3 4
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7. Nhìn tranh, hỏi đáp theo mẫu.

- Bạn đang làm gì?
- Tôi đang đọc sách. 

- ..................................................? 
- ...................................................
  ...................................................

- ..................................................? 
- ...................................................
  ...................................................

- ..................................................? 
- ...................................................
  ...................................................

1

2

3

4
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8. Nhìn tranh, đánh số thứ tự vào ô trống trước từ ngữ.

nói chuyện kéo co đá cầu

trốn tìm đá bóng nghe nhạc

1

3

5

2

4

6
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9. Nhìn hình, chọn từ trong khung điền vào chỗ trống.

- ...................... đang làm gì? 
- ....................... đang đá cầu. 

- Bạn đang làm gì? 
- ................. đang nghe nhạc.

- Các bạn đang làm gì? 
- .................... đang nói chuyện. 

1

2

3

4

- tôi            - chúng tôi             - bạn ấy            - các bạn ấy

- Các bạn ấy đang làm gì? 
- ......................... đang kéo co.
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10. Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống trong đoạn.

12. Viết câu.

 Dung là An là học sinh lớp 3. Các bạn ấy thích nghe nhạc.  

 Bây giờ là (1) .......................... Sân trường rất ồn ào. Các bạn gái (2) ..................... 
rất vui. Một số bạn nhảy dây. Các bạn trai thích (3) ................  và đá bóng. Còn một vài 
bạn không thích nói chuyện, cũng không thích nhảy dây. Các bạn ấy (4) ....................... 
hoặc nghe nhạc một mình.

11. Điền vào chỗ trống.
      a) c hay k?

b) r, d hay gi?

       đá .....ầu                       .....éo co        .....ặp sách

       .....ảng bài             nhảy .....ây        bóng .....ổ

đọc sách               giờ ra chơi                  đá cầu              nói chuyện
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nhà

làng phố

Nhìn hình. Đọc từ ngữ.

CHỦ ĐIỂM 2 TÔI VÀ GIA ĐÌNH

BÀI 6
Nhà của bạn ở đâu?            

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ
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A: Nhà của bạn ở đâu? 
B: Nhà của mình ở làng Phú Mỹ.  

Mai ơi, nhà của bạn ở đâu?
Nhà của mình ở làng Phú Mỹ. Nhà 
của Nam ở đâu?
Nhà của mình ở phố Chu Văn An.

Nam:
Mai :

Nam: 

1. Chỉ vào hình, hỏi và trả lời theo mẫu.

(Mai / bút)

B. HỘI THOẠI

LUYỆN TẬP

(chỉ vào hình cái bút)
      - Đây là cái gì?
      - Đây là cái bút.
      - Cái bút của ai?
      - Cái bút của Mai.

Mẫu:

(Hoa / cặp sách)         (Nam / thước kẻ)                   
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Nhà của Việt / phố Tân An / cao

3. Nhìn hình, hỏi và trả lời theo mẫu.

- Nhà của Việt ở đâu?
- Nhà của Việt ở phố Tân An.
- Nhà của Việt thế nào? 
- Nhà của Việt cao.

Mẫu:

(Vũ / bút chì) (Hà / quyển sách)                    (Hùng / quyển vở)

2. Đặt câu theo mẫu.

a) Nhà của Việt / phố Láng Hạ
b) Nhà của Lan / làng Ngô Xá

 Nhà của Hà / làng An Phú     
 Nhà của Hà ở làng An Phú.

Mẫu:
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Nhà của Hoa / làng Phú Qúy / nhỏ Nhà của Hùng / làng Nga Khê / đẹp

Nhà của Vũ / phố Giảng Võ / to

C. NGHE
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Từ ngữ mới:

1. Viết chữ hoa: E, Ê
2. Viết từ ngữ: nhà, làng, phố
3. Viết câu: Nhà của Én ở phố Đại An.

E. VIẾT

- cao  - đẹp  - làng  - nhà
- nhỏ  - phố  - to

NHÀ CỦA TÔI
 Tôi tên là Hà. Tôi là học sinh lớp 3A Trường tiểu học Lê Văn Tám. Nhà của tôi 
ở làng Phú Mỹ. Nhà của tôi nhỏ. Nhà của tôi rất đẹp. 

1. Trả lời câu hỏi.

2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

a) Hà là học sinh lớp mấy?
b) Nhà của Hà ở đâu?
c) Nhà của Hà thế nào?

- Nhà ............. Hà ............ làng Phú Mỹ.
- Nhà ............. Hà nhỏ, rất ................... .

D. ĐỌC

Trả lời câu hỏi:
 1) Nam là bạn của ai?
 2) Nhà của Nam ở đâu?
 3) Nhà của Nam thế nào?
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Nhìn hình. Đọc từ ngữ.

CHỦ ĐIỂM 2 TÔI VÀ GIA ĐÌNH

BÀI 7
 Trong phòng khách có gì?            

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ

Nam: Mai ơi, nhà của bạn có mấy phòng?
Mai  : Nhà của tớ có 4 phòng.
Nam: Nhà bạn có phòng khách không?
Mai  : Có nhà tớ có phòng khách. 
Nam: Trong phòng khách có gì?
Mai  : Trong phòng khách có bàn, ghế và tivi.

- Trong phòng khách có gì? 
- Trong phòng khách có bàn, ghế và tivi. 

B. HỘI THOẠI

phòng tắm

phòng bếpphòng khách

phòng ngủ
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1. Nhìn hình, hỏi và trả lời theo mẫu.

a)

Phòng ngủ

Phòng tắm

Phòng bếp

Phòng ngủ

LUYỆN TẬP

- Nhà của bạn có mấy phòng?
- Nhà của mình có 2 phòng.
- Nhà của bạn có mấy phòng ngủ?
- Nhà của mình có 1 phòng ngủ.

Mẫu:

Phòng ngủ

Phòng khách
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b)

Phòng tắmPhòng ngủ

Phòng khách

2. Nhìn hình, trả lời câu hỏi.

      a) Trong phòng bếp có gì?

Tủ bếp

Tủ lạnh

Bàn ghế

Phòng bếp
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b) Trong phòng khách có gì?

a) Nhà của Nam có mấy phòng?
 3 phòng.
 4 phòng.
 5 phòng.
b) Nhà của Nam có mấy phòng ngủ?
 1 phòng ngủ.
 2 phòng ngủ.
 3 phòng ngủ.

a) Trong phòng khách có gì?
b) Trong phòng bếp có gì?

1. Chọn câu trả lời đúng.

2. Trả lời câu hỏi.

NHÀ CỦA NAM 
 Nhà của Nam ở phố Chu Văn An. Nhà Nam có 2 tầng và 5 phòng. Nhà Nam có 2 
phòng ngủ. Phòng ngủ của Nam nhỏ. Trong phòng ngủ của Nam có giường, tủ, bàn, ghế, 
đồng hồ.

C. NGHE

D. ĐỌC
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1. Viết hoa: I, K, H.
2. Viết từ ngữ: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp.
3. Viết câu: Trong phòng khách nhà Hà có bàn, ghế và tivi.

E. VIẾT

Từ ngữ mới:

- phòng bếp         - phòng khách
- phòng ngủ         - sô-pha

1. Trả lời câu hỏi.

a) Nhà của Nam ở đâu?
b) Nhà Nam có mấy phòng? 
c) Phòng ngủ của Nam thế nào?
d) Trong phòng ngủ của bạn có gì?
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cơm

cá

sữa

bánh mì

tôm

nước táo

Nhìn hình. Đọc từ ngữ.

CHỦ ĐIỂM 2 TÔI VÀ GIA ĐÌNH

BÀI 8
Bạn thấy nước táo thế nào?             

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ
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Lan:
Mai:
Lan: 
Mai:
Lan: 

Bạn có thích kem không?
Có, tôi rất thích kem. Còn bạn?
Tôi không thích kem. Tôi thích nước táo.
Bạn thấy nước táo thế nào?
Nước táo rất ngọt, rất thơm.

A: Bạn thấy nước táo thế nào? 
B: Nước táo rất ngọt, rất thơm.  

1. Nối từ với hình ảnh.

cá

cam

cơm

trứng

tôm

sữa

bánh mì

nước táo

B. HỘI THOẠI

LUYỆN TẬP
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2. Đặt câu theo mẫu.

3. Trả lời câu hỏi.

a. - Bạn có thích sữa không?
    ........................................................................................
    - Bạn thấy sữa thế nào?
    - ......................................................................................
b. - Bạn có thích nước táo không?
    ........................................................................................
    - Bạn thấy nước táo thế nào?
    - ......................................................................................
c. - Bạn có thích tôm không?
    ........................................................................................
    - Bạn thấy tôm thế nào?
    - ......................................................................................

       Tôi / xoài / ngọt    
       Tôi thích xoài. Xoài rất ngọt. 

Mẫu:

a) An / chuối / ngọt 
..........................................................................

c) Bình / cá / ngon 
.......................................................................... 

b) Mai / nước táo / thơm 
.......................................................................... 

 

 

 

- Bạn có thích ăn cá không?
- Có, tôi rất thích ăn cá. 
- Bạn thấy cá thế nào?
- Cá rất ngon.  

Mẫu:
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a) Mai / cam / ngọt / 
      - .............................................................................
b) Sơn / cá / ngon /
      - .............................................................................
c) Bình / sữa / ngọt /
      - .............................................................................

MÓN ĂN ƯA THÍCH
 Mèo thích ăn cá. Mèo thấy cá rất ngon. Thỏ thích ăn cà rốt. Thỏ thấy cà rốt rất 
ngọt. Còn bò thích ăn cỏ. Bò thấy cỏ rất thơm.

a) Mai thích gì? 
 nước cam.    nước táo.

b) Lan thích gì?
 nước cam.    nước táo.

a) Lan có thích nước cam không? 
- ………………………………………………….
b) Lan thấy nước táo thế nào?
- ………………………………………………….

1. Chọn câu trả lời đúng.

2. Trả lời câu hỏi.

C. NGHE

D. ĐỌC

4. Hỏi và trả lời theo mẫu.

- Bạn thấy nước táo thế nào?
- Nước táo rất ngọt, rất thơm.

Mẫu:
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2. Đặt câu hỏi phù hợp với câu trả lời.

3. Hỏi đáp theo tranh.

Hươu cao cổ Ngựa Gấu

Câu hỏi Câu trả lời

- Mèo thích ăn gì? - Mèo thích ăn cá.  

- .................................................... - Cá rất ngon.

- .................................................... - Thỏ thích ăn cà rốt.

- .................................................... - Cà rốt rất ngon.

- .................................................... - Bê thích ăn cỏ.

- .................................................... - Cỏ rất ngon.

- Gấu thích ăn gì?
- Gấu rất thích ăn mật ong.

Mẫu:

a) Mèo thích ăn gì?
- .............................................................................
b) Thỏ thích ăn gì?
- .............................................................................
c) Bò thích ăn gì?
- .............................................................................

1. Trả lời câu hỏi.
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1. Viết hoa: L - S.
2. Viết từ ngữ: sữa, nước táo, cam.
3. Viết câu: Lan thích sữa. Sữa rất ngọt, rất thơm.

E. VIẾT

Từ ngữ mới:

- cá    - kem    - bánh mì                - nước cam
- nước táo        - sữa               - tôm   - trứng
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cửa hàng chợ

siêu thị tiền

Nhìn hình. Đọc từ.

CHỦ ĐIỂM 2 TÔI VÀ GIA ĐÌNH

BÀI 9
Bạn mua cặp sách ở đâu?             

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ

B. HỘI THOẠI

- Bạn mua cặp sách ở đâu?
- Tôi mua ở cửa hàng. Còn bạn? 
- Tôi mua ở siêu thị. 
- Cái cặp sách này bao nhiêu tiền? 
- Một trăm nghìn đồng. 
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1. Nối từ ngữ với hình ảnh.

cặp sách chợ cửa hàng tiền siêu thị

2. Đặt câu theo mẫu.

a) An / táo / chợ                             ....................................................
b) Bình / cam / siêu thị                  ....................................................
c) Mai và Lan / kẹo / cửa hàng      ....................................................

LUYỆN TẬP

Tôi / cặp sách / chợ          Tôi mua cặp sách ở chợ. Mẫu:
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a)  - Bạn mua táo ở đâu?
     - ................................................
     - Quả táo này bao nhiêu tiền?
     - ................................................     
     Táo / 100.000đ
b)  - Bạn mua bút  ở đâu?
     - ................................................
     - Bút này bao nhiêu tiền?
     - ................................................
     Bút / 5.000đ
c)  - Bạn mua gấu bông ở đâu?
     - ..........................................
     - Gấu bông này bao nhiêu tiền?
     - ................................................
     Gấu / 20.000đ

a) Bình / siêu nhân / siêu thị
b) Mai / lê / chợ 
c) Sơn / ô tô / cửa hàng

3. Trả lời câu hỏi:

4. Hỏi và trả lời theo mẫu.

- An mua vở ở đâu?
- An mua vở ở cửa hàng.

Mẫu:

Bóng / 100.000đ
- Bạn mua bóng ở đâu?
- Tôi mua bóng ở chợ.
- Quả bóng này bao nhiêu tiền?
- Một trăm nghìn đồng. 

Mẫu:
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a) Mai mua cặp sách ở đâu?
 Ở chợ.    Ở cửa hàng.
b) Viêng Xay mua cặp sách ở đâu?
 Ở chợ.    Ở cửa hàng.

a) Cặp sách của Lan bao nhiêu tiền?
.........................................................................
b) Cặp sách của Viêng Xay bao nhiêu tiền?
.........................................................................

1. Chọn câu trả lời đúng.

2. Trả lời câu hỏi.

a) Mai muốn mua gì?
 ô tô    búp bê   quyển vở

b) Lan muốn mua gì?
 ô tô    búp bê   quyển vở

c) Bình muốn mua gì ?
 ô tô    búp bê   quyển vở

ĐI SIÊU THỊ
 Mai, Lan và Bình đi siêu thị. Mai muốn mua một quyển vở. Lan muốn mua búp 
bê. Bình muốn mua một chiếc ô tô đồ chơi. Quyển vở của Mai năm nghìn đồng. Búp bê 
của Lan hai mươi nghìn đồng. Ô tô của Bình năm mươi nghìn đồng.

1. Trả lời câu hỏi.

C. NGHE

D. ĐỌC
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2. Đặt câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi.

Câu hỏi Câu trả lời

- Mai mua quyển vở ở đâu? - ..................................................

- .................................................. - Năm nghìn đồng.

- Ai mua búp bê? - ..................................................

- .................................................. - Búp bê hai mươi nghìn đồng.

- .................................................. - Bình mua ô tô ở siêu thị.

- .................................................. - Năm mươi nghìn đồng.

Táo / 20.000đ Gấu bông / 50.000đ Lê / 10.000đ

3. Hỏi đáp theo tranh.

- Bạn mua ... ở đâu?
- ... bao nhiêu tiền?

Mẫu:
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1. Tập viết hoa: M - N.
2. Viết từ ngữ: tiền, chợ, cửa hàng, siêu thị.
3. Viết câu: Mai và Na mua cặp sách ở siêu thị. Cặp sách một trăm nghìn đồng.

E. VIẾT

Từ ngữ mới:

- cặp sách     - chợ    - cửa hàng
- đồng                - siêu thị    - tiền
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1. Nối hình ảnh với từ ngữ.

BÀI 10
     Ôn tập             

phòng ăn

phòng ngủ

phố

nhà

làng

phòng khách
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2. Viết từ dưới tranh.

3. Viết số thích hợp vào ô trống.

Phòng khách

Phòng bếp

Phòng ngủ

Phòng ngủ

Phòng tắm

Phòng tắm

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

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

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

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

1

3

5

2

4

6
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a) Nhà có mấy phòng? 
b) Nhà có mấy phòng ngủ?
c) Nhà có mấy phòng tắm?

- Nhà bạn ở đâu?
- ...........................................................................................................
- Nhà bạn có mấy phòng?
- ........................................................................................................... 

a) Nhà Bình ở đâu?
- .......................................
Nhà Bình thế nào?
- .......................................

b) Nhà An ở đâu?
- .......................................
Nhà An thế nào?
- .......................................

4. Dựa vào bài 3, trả lời câu hỏi.

5. Hỏi - đáp cùng bạn.

6. Nhìn hình, trả lời câu hỏi.

a) - .....................................................................................................
    - Tôi thích nước cam.
    -  ....................................................................................................
    - Nước cam rất ngọt, rất thơm.  
b) - .....................................................................................................
    - Tôi thích nước ổi.
    -  ....................................................................................................

7. Đặt câu hỏi phù hợp với câu trả lời. 
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a) - Bạn mua cặp sách ở đâu?
    - ............................................... 
    - Cặp sách này bao nhiêu tiền?
    - ...............................................

b) - Bạn mua siêu nhân ở đâu?
    - ................................................... 
    Siêu nhân này bao nhiêu tiền?
    - ...................................................

c) - Bạn mua ô tô ở đâu?
    - ................................................... 
   Ô tô này bao nhiêu tiền?
    - ...................................................

8. Trả lời câu hỏi.

    - Nước ổi rất ngọt, rất thơm.
c) - .....................................................................................................
    - Tôi thích nước cà rốt.
    - .....................................................................................................
    - Nước cà rốt rất ngon, rất thơm.
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      a) g hay gh?

      b) ng hay ngh?

      bàn  …ế   Cái …ương   cái ...ối

      nằm  …ủ             …e nhạc   ...ồi ghế

10. Viết câu: 

  Sơn rất thích cam, còn Mai thích táo.

9. Điền vào chỗ trống.
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2. Hôm nay thời tiết thế nào?
      .....................................................................................................................
      .....................................................................................................................

nắng mưa

nóng lạnh

 1. Nhìn hình. Đọc từ.

CHỦ ĐIỂM 3 TÔI VÀ THẾ GIỚI XUNG QUANH

BÀI 11
 Hôm nay thời tiết thế nào?

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ
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Chị Nga ơi, chị đang làm gì?
Tôi đang trồng cây.
Hôm nay thời tiết thế nào?
Hôm nay trời nắng.
 Hôm nay bao nhiêu độ?
40 độ.
Chị nói gì?
Hôm nay nhiệt độ là 40 độ.
Ôi, nóng quá! 

- Hôm nay thời tiết thế nào?
- Hôm nay trời nắng.
- Hôm nay bao nhiêu độ?
- Hôm nay nhiệt độ là 40 độ.

Anh Tư:
Chị Nga:
Anh Tư:
Chị Nga:
Anh Tư:
Chị Nga:
Anh Tư:
Chị Nga:
Anh Tư:

B. HỘI THOẠI

1. Nhìn hình. Đọc từ. Điền số vào ô.

1 2

3 4

Nắng

Nóng

Mưa

Lạnh

LUYỆN TẬP
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2. Đặt câu hỏi theo mẫu.

3. Hỏi và trả lời theo mẫu.

nóng / 38 độ           Hôm nay trời nóng, nhiệt độ là 38 độ.

nắng / 38 độ       - Thời tiết hôm nay thế nào?
          - Hôm nay trời nắng.
         - Hôm nay bao nhiêu độ?
         - 38 độ. / Hôm nay nhiệt độ là 38 độ.

Mẫu:

Mẫu:

a) nóng / 39 độ.                  ........................................................................
b) lạnh / 16 độ.                  ........................................................................
c) mưa / 28 độ.                  ........................................................................
d) nắng / 37 độ.                 ........................................................................
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1. Trả lời câu hỏi.

a) Bản tin thời tiết của nơi nào?
b) Thời tiết của Hà Nội thế nào? Nhiệt độ là bao nhiêu?
c) Thời tiết của Viêng Chăn thế nào? Nhiệt độ là bao nhiêu?

a) ........................ nóng, còn ................... lạnh.
b) Nhiệt độ ....................... là 15 độ, còn ........................ là 38 độ.

2. Dựa vào bản tin, điền từ vào chỗ trống.

C. NGHE

a) Thời tiết ngày thứ Bảy thế nào?
b) Nhiệt độ là bao nhiêu?

2. Đánh dấu X vào ô trống trước những ý đúng.

a) Ngày thứ Bảy, Nam làm gì?

Đi học.
Đi chơi.

Đọc truyện.
Xem ti vi.

Chơi trốn tìm.

 Hôm nay là thứ Bảy. Trời mưa và lạnh. Nhiệt độ là 18 độ. Nam không đi học. 
Nam cũng không đi chơi. Nam ở nhà đọc truyện, xem tivi. Sau đó, Nam và em trai chơi 
trốn tìm. Nam rất thích ngày thứ Bảy.

1. Trả lời câu hỏi.

b) Ngày thứ Bảy, Nam không làm gì?

Đi học.
Đi chơi.

Đọc truyện.
Xem ti vi.

Chơi trốn tìm.

D. ĐỌC

a) mưa / 27 độ.                
b) nóng / 39 độ.             
c) lạnh / 17 độ.               
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1. Viết hoa: O - Ô - Ơ - Q. 
2. Viết từ ngữ: thời tiết, nhiệt độ, trồng cây.
3. Viết câu: Ở Hà Nội, hôm nay trời mưa và lạnh.

E. VIẾT

Từ ngữ mới:

- lạnh    - mưa  - nắng   - nhiệt độ
- nóng   - thời tiết - trồng cây
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Mùa hè 

Mùa đông

Mùa xuân 

Mùa thu 

1

3

2

4

 1. Nhìn hình. Đọc từ ngữ.

CHỦ ĐIỂM 3 TÔI VÀ THẾ GIỚI XUNG QUANH

BÀI 12
     Mùa xuân bắt đầu từ tháng mấy?             

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ
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Mẹ ơi, bây giờ là mùa xuân, phải không?
Bây giờ là mùa đông. 
Mùa xuân bắt đầu từ tháng mấy? 
Mùa xuân bắt đầu từ tháng 2. 
Mùa xuân, thời tiết thế nào?
Mùa xuân trời ấm, mưa nhỏ. 

A: Mùa xuân bắt đầu từ tháng mấy? 
B: Mùa xuân bắt đầu từ tháng 2. 

A: Mùa xuân, thời tiết thế nào?
B: Mùa xuân trời ấm, mưa nhỏ. 

Con:
Mẹ  :
Con:
Mẹ  :
Con:
Mẹ  :

B. HỘI THOẠI

1. Chọn từ đúng, nối từ với hình ảnh.

a) Mùa xuân
b) Mùa hè
c) Mùa thu
d) Mùa đông

a) Mùa xuân
b) Mùa hè
c) Mùa thu
d) Mùa đông

21

a) Mùa xuân
b) Mùa hè
c) Mùa thu
d) Mùa đông

a) Mùa xuân
b) Mùa hè
c) Mùa thu
d) Mùa đông

3 4
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a) Mùa xuân
b) Mùa hạ
c) Mùa thu
d) Mùa đông

a) Mùa xuân
b) Mùa hạ
c) Mùa thu
d) Mùa đông

5 6

2. Nhìn hình, trả lời câu hỏi theo mẫu. 

- Mùa xuân bắt đầu từ tháng mấy?  
- Mùa xuân bắt đầu từ tháng 2.

1

2

- Mùa hè bắt đầu từ tháng mấy? 
- ................................................

mùa xuân / tháng 2

mùa hè / tháng 5
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- Mùa đông bắt đầu từ tháng mấy? 
- .................................................... 

4

3. Nhìn hình, trả lời câu hỏi theo mẫu. 

- Mùa xuân thời tiết thế nào?  
- Mùa xuân trời ấm.

- Mùa thu bắt đầu từ tháng mấy? 
- .................................................. 

1

3

mùa thu / tháng 8

mùa đông / tháng 11

mùa xuân / ấm
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2

- Mùa hè thời tiết thế nào?
- ................................................

mùa hè / nóng

- Mùa đông thời tiết thế nào? 
- .................................................... 

4

- Mùa thu thời tiết thế nào? 
- .................................................. 

3

mùa thu / mát

mùa đông / lạnh
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2. Trả lời câu hỏi.

a) Một năm có mấy mùa? Là những mùa nào?
b) Mùa hè bắt đầu từ tháng mấy? Mùa hè thời tiết thế nào? 
c) Mùa thu bắt đầu từ tháng mấy? Mùa thu thời tiết thế nào? 

 Bây giờ là mùa hè. Trời rất nóng và mưa nhiều. Hoa thích mùa hè. Mùa hè, Hoa 
nghỉ học, đi du lịch. Chị của Hoa không thích mùa hè. Chị ấy thích mùa đông. Hoa 
không thích mùa đông. Mùa đông, trời rất lạnh.   

D. ĐỌC

1. Chọn câu trả lời đúng.

a) Mùa xuân bắt đầu từ tháng mấy?
 Mùa xuân bắt đầu từ tháng 2.
 Mùa xuân bắt đầu từ tháng 5.
 Mùa xuân bắt đầu tháng 8.
b) Mùa xuân thời tiết thế nào?
 Trời mát.
 Trời nóng.
 Trời ấm.
c) Mùa đông bắt đầu từ tháng mấy?
 Mùa đông bắt đầu từ tháng 5.
 Mùa đông bắt đầu từ tháng 8.
 Mùa đông bắt đầu từ tháng 11.
d) Mùa đông thời tiết thế nào?
 Trời ấm.
 Trời lạnh.
 Trời nóng.

C. NGHE
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 1. Theo bài đọc, những câu dưới đây Đúng hay Sai? Đánh dấu X vào ô thích hợp.  

1. Trả lời câu hỏi.   

      a) Mùa hè, thời tiết thế nào? 
      b) Hoa có thích mùa hè không? 
      c) Mùa hè, Hoa làm gì? 
      d) Chị của Hoa có thích mùa đông không? 
      đ) Hoa có thích mùa đông không?
      e) Mùa đông, thời tiết thế nào? 

   ĐÚNG     SAI

1) Bây giờ là mùa hè.        X      

2) Mùa hè ít mưa.

3) Mùa đông trời lạnh. 

4) Hoa thích mùa đông.

5) Mùa đông, Hoa nghỉ học, đi du lịch. 

2. Điền từ vào chỗ trống.

1) Mùa xuân trời ................................ . 
2) Mùa hè trời .................................... . 
3) Mùa thu trời ................................... .
4) Mùa đông trời ................................ .
5) Mùa .................................. mưa nhỏ. 

 nóng      lạnh             mát         ấm         xuân
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1. Viết hoa: T.
2. Viết từ ngữ: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông.  
3. Viết câu: Mùa xuân bắt đầu từ tháng 2. Trời ấm, mưa nhỏ.

E. VIẾT

Từ ngữ mới:

- đi du lịch  - mùa đông  - mùa hè
- mùa thu  - mùa xuân  - nghỉ học 
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tắm biển 

đi du lịch

thả diều

leo núi

 Nhìn hình. Đọc từ.

CHỦ ĐIỂM 3 TÔI VÀ THẾ GIỚI XUNG QUANH

BÀI 13
   Bao giờ bạn nghỉ hè?             

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ
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Nam:
Mai : 
Nam:
Mai :     
Nam: 

Bao giờ bạn nghỉ hè?
Tháng 6 tôi nghỉ hè.
Nghỉ hè, bạn thích làm gì?
Tôi thích đi du lịch. Còn bạn, nghỉ hè bạn thích làm gì?    
Tôi thích tắm biển và leo núi.

NGHỈ HÈ

A: Bao giờ bạn nghỉ hè?
B: Tháng 6 tôi nghỉ hè.
A: Nghỉ hè bạn thích làm gì?
B: Tôi thích đi du lịch.

1. Nối từ ngữ với hình ảnh.

thả diều

tắm biển

đi du lịch

leo núi

B. HỘI THOẠI

LUYỆN TẬP
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2. Trả lời câu hỏi.

3. Đặt câu theo mẫu.

a) tháng 6 / đi du lịch
 A: Bao giờ bạn nghỉ hè?
 B: ………………………………..………………..
 A: Nghỉ hè, bạn thích làm gì?
 B: - …………………………………………...…...
b) tháng 6 / tắm biển
 A: Bao giờ bạn nghỉ hè?
 B: ………………..………………………...……...
 A: Nghỉ hè, bạn thích làm gì?
 B: ………………………………………....…....…
c) tháng 6 / leo núi
 A: Bao giờ bạn nghỉ hè?
 B: ………………………………………...……….
 A: Nghỉ hè, bạn thích làm gì?
 B: …………………..…….……………….....……
d) tháng 6 / thả diều
 A: Bao giờ bạn nghỉ hè?
 B: ………………………………………....………
 A: Nghỉ hè, bạn thích làm gì?
 B: ……………………………………....………....

Tháng 6 tôi nghỉ hè. Nghỉ hè, tôi thích đi du lịch. Mẫu:
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4. Hỏi và trả lời câu hỏi.

a) Nghỉ hè / đi du lịch
b) Nghỉ hè / đi leo núi
c) Nghỉ hè / tắm biển

a) Nghỉ hè, ai đi du lịch?
b) Bao giờ bạn ấy đi du lịch?
c) Bạn ấy đi du lịch ở đâu?

a) Nghỉ hè, Yến đi đâu?
     Đi du lịch.  Leo núi.        Ở nhà.
b) Nghỉ hè, Yến làm gì?
     Tắm biển.   Leo núi.         Trồng cây.

1. Trả lời câu hỏi.

2. Chọn câu trả lời đúng.

A: Bao giờ bạn nghỉ hè?
B: Tháng 6 tôi nghỉ hè.
A: Nghỉ hè, bạn thích làm gì?
B: Nghỉ hè, tôi thích trồng cây.

Mẫu:

C. NGHE

D. ĐỌC

 Tháng 6, Viêng Xay nghỉ hè. Tháng 7, Viêng Xay và gia đình đi du lịch ở Việt 
Nam. Nước Việt Nam rất đẹp. Nước Việt Nam có núi cao, biển rộng, sông dài, ... Viêng 
Xay thích tắm biển và leo núi.

1. Nhìn hình. Đọc từ.

biển sông núi
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2. Trả lời câu hỏi.

      a) Viêng Xay nghỉ hè tháng mấy?
      b) Nghỉ hè, Viêng Xay làm gì?
      c) Viêng Xay và gia đình đi du lịch ở đâu? 
      d) Viêng Xay thấy nước Việt Nam thế nào?
      e) Nước Việt Nam có gì?
      g) Viêng Xay thích làm gì?

2. Đặt câu hỏi phù hợp với câu trả lời.

Câu hỏi Câu trả lời

- .................................................. - Tháng 6, Viêng Xay nghỉ hè.

- .................................................. - Tháng 7, Viêng Xay đi du lịch.

- .................................................. - Viêng Xay đi du lịch ở Việt Nam.

- .................................................. - Nước Việt Nam rất đẹp.

- .................................................. - Viêng Xay thích tắm biển và leo núi.

1. Viết hoa: U - Ư - Y.
2. Viết từ ngữ: nghỉ hè, đi du lịch, leo núi.
3. Viết câu: Nghỉ hè, Yến không đi du lịch.

E. VIẾT

Từ ngữ mới:

- đi du lịch  - leo núi  - nghỉ hè
- sông   - tắm biển
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2 giờ

sáng

7 giờ

trưa

10 giờ

chiều

11 giờ

tối

Nhìn hình. Đọc từ.

CHỦ ĐIỂM 3 TÔI VÀ THẾ GIỚI XUNG QUANH

BÀI 14
    Chị học từ mấy giờ đến mấy giờ?             

A. LÀM QUEN VỚI TỪ NGỮ

Chi : Chị Thu ơi, buổi sáng chị dậy lúc mấy giờ? 
Thu: Chị dậy lúc 6 giờ. 
Chi : Bây giờ là 7 giờ. Từ 6 giờ đến 7 giờ, chị làm gì? 
Thu: Chị tập thể dục, đánh răng, rửa mặt và ăn sáng.
Chi : Chị đi học lúc mấy giờ?
Thu: 7 giờ rưỡi.
Chi : Chị học từ mấy giờ đến mấy giờ?  
Thu: Từ 8 giờ đến 11 giờ.

B. HỘI THOẠI
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6 giờ - 6 giờ 15 6 giờ 15 - 6 giờ 30 6 giờ 30 - 6 giờ 45 7 giờ - 7 giờ 30

1. Nối chữ với hình.

tập thể dục rửa mặt đánh răng đi học ăn sáng

LUYỆN TẬP

2. Nhìn hình trên, hỏi và trả lời theo mẫu.

Hoạt động Câu hỏi Câu trả lời

Tập thể dục

- Bạn ấy tập thể dục lúc mấy giờ? - Bạn ấy tập thể dục lúc sáu giờ.

- Bạn ấy tập thể dục từ mấy giờ 
  đến mấy giờ ?

- Bạn ấy tập thể dục từ 6 giờ đến  
  6 giờ 15.

Đánh răng, 
rửa mặt

- ……………………………….
  ………………………………. 

- …………………………….
  …………………………….

Ăn sáng
- ……………………………….
  ……………………………….

- …………………………….
  …………………………….

Đi học
- ……………………………….
  ……………………………….

- …………………………….
  …………………………….

A: Chị đi học lúc mấy giờ.
B: 7 rưỡi.
A: Chị đi học từ mấy giờ đến mấy giờ?
B: Từ 8 giờ đến 11 giờ.
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TT Thông tin Đ S

1 Xuân dậy lúc 6 giờ sáng.

2 Xuân tập thể dục buổi sáng lúc 6 giờ 10.

3 Xuân không ăn sáng.

4 Xuân đi học lúc 7 giờ 30.

5 Xuân học ở trường từ 8 giờ đến 11 giờ.

1. Xác định thông tin Đúng (Đ) hay Sai (S). Đánh dấu X vào ô thích hợp.

2. Trả lời câu hỏi.
      a) Kể tên các hoạt động của Xuân trong buổi sáng.
      b) Buổi sáng, Xuân tập thể dục từ mấy giờ đến mấy giờ?
      c) Xuân học ở trường từ mấy giờ đến mấy giờ?

BUỔI SÁNG CỦA HẢI

 Hải là học sinh lớp 3. Giờ học của Hải bắt đầu lúc 8 giờ. Hải và các bạn học từ 8 
giờ đến 11 giờ. Cả lớp ra chơi từ 9 giờ 30 đến 10 giờ. Hải thích đá cầu trong giờ nghỉ. 
Tan học, Hải về nhà lúc 11 giờ 30. Hải ăn trưa lúc 11 giờ 45.

1. Nối từ ngữ với hình.

D. ĐỌC

C. NGHE

8 giờ - 11 giờ 9 giờ 30 - 10 giờ 11 giờ 30 11 giờ 45

ăn trưa về nhà ra chơi học ở trường
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2. Chọn câu trả lời đúng.
     a) Trường Hải học buổi nào?
      Buổi sáng                       Buổi chiều                      Cả ngày
     b) Giờ học của Hải bắt đầu lúc mấy giờ?
       Lúc 8 giờ.
       Lúc 8 giờ 30.
       Lúc 10 giờ.
3. Trả lời câu hỏi.

     a) Ở trường, Hải học từ mấy giờ đến mấy giờ?
     b) Cả lớp ra chơi từ mấy giờ đến mấy giờ?
     c) Giờ nghỉ, Hải thích làm gì?
     d) Hải về nhà lúc mấy giờ?
     e) Hải ăn trưa lúc mấy giờ?

4. Nhìn tranh, nói các việc của Hải trong buổi tối.

1. Viết từ ngữ: Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối.
2. Viết hoa: X.  
3. Viết câu: Xuân tập thể dục buổi sáng lúc 6 giờ.

E. VIẾT

Từ ngữ mới:

- buổi sáng   - buổi trưa  - buổi chiều  - buổi tối
- đánh răng  - ra chơi   - tan học  - rửa mặt.
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2. Trả lời câu hỏi. 
     a) Bao giờ bạn nghỉ hè?
     ……………………………………………………………………….
     b) Nghỉ hè bạn thích làm gì?
     ……………………………………………………………………….
     c) Bạn thích đi du lịch ở đâu?
     ………………………………………………………………………….

1. Nối từ ngữ với hình.

BÀI 15
     Ôn tập             

biển sông

đi du lịch mưa nắng

núi
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4. Nối từ với hình ảnh phù hợp.

3. Hỏi đáp về thời tiết.

 5. Nhìn hình, hỏi và trả lời câu hỏi theo mẫu.

   - Hôm nay thời tiết thế nào?
   - Hôm nay trời nắng.
   - Hôm nay bao nhiêu độ?
   - 36 độ.

Mẫu:

- mưa nhỏ / 25 độ
- mưa lớn / 27 độ
- nóng / 39 độ

21 3 4

mùa xuân mùa thumùa hè mùa đông

- ......................................................?
- .....................................................

- Thời tiết mùa xuân thế nào?
- Ấm áp. / Thời tiết mùa xuân ấm áp.
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TT Các hoạt động trong ngày Từ mấy giờ? Đến mấy giờ?
1 Tập thể dục buổi sáng

2 Ăn sáng

3 Đi từ nhà đến trường

4 Thời gian học ở trường

5 Đi từ trường về nhà

6. Viết vào bảng thời gian thích hợp.

7. Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống trong đoạn.

 Buổi sáng, Gà trống thức dậy lúc ............................. Gà trống gáy rất to: ò ó o o, 
ò ó o o. Mọi người, mọi vật ................................. lúc ........................... Mặt trời chào mọi 
vật và mọi người. Sau đó, trẻ em .............................., còn người lớn .............................. 

- ......................................................?
- .....................................................

- ......................................................?
- .....................................................

- thức dậy         - sáu giờ         - sáu giờ rưỡi
- đi làm             - đi học

8. Viết câu: Buổi sáng, tôi tập thể dục từ 6 giờ đến 6 giờ 15.
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9. Điền vào chỗ trống.

      a) r, d hay gi? 

10. Viết 1 - 2 câu về việc em thích làm trong kì nghỉ hè.

      b) s hay x ?

con ...ê

…..ây nhà

con …ồng

đi ….e đạp

cái ...ường

đọc .....ách
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1. Nhìn hình, hỏi và trả lời câu hỏi theo mẫu.

2. Nhìn hình, hỏi và trả lời theo mẫu. 

Hùng / làm bài tập

Thầy giáo / giảng bài 

Nam / vẽ

Hương và Thu / hát

Hồng / ăn kẹo

BÀI 16
     Ôn tập cuối năm             

- Bạn đang làm gì?
- Tôi đang đọc sách.

- Nam có thích vẽ không?
- Có, Nam thích vẽ.
- Không, Nam không thích vẽ.

Mẫu:

Mẫu:
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Đá bóng Chơi bóng rổ Đá cầu Nhảy dây

Thích

Không thích

Tiến / đá cầu     Tùng / bơi Nam / đá bóng Thủy / nhảy dây

3. Em thích làm gì và không thích làm gì? Đánh dấu X vào ô thích hợp. Sau đó đặt 
câu theo mẫu. 

4. Đọc
 Tôi là Vũ. Tôi học lớp 3A. Trường tôi rất rộng. 
Giờ ra chơi, học sinh rất vui. An thích nhảy dây. Sơn 
và Hải thích đá cầu. Còn tôi không thích đá cầu. Tôi 
và Ly đang nói chuyện. Ngày 12 tháng 10 là sinh 
nhật của Ly. Ly mời tôi dự sinh nhật. Tôi thích ăn 
bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật rất đẹp và rất ngon.

Em thích đá bóng. Em không thích đá cầu.Mẫu:

Trả lời câu hỏi:
 a) Vũ học lớp nào?
 b) Trường học thế nào?
 c) Ai thích nhảy dây?
 d) Sơn và Hải thích chơi gì?
 e) Vũ có thích đá cầu không?
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Câu hỏi Câu trả lời

- Sơn và Hải có thích đá cầu không? - Sơn và Hải thích đá cầu.

- ........................................................ - Vũ không thích đá cầu.

.......................................................... - An thích nhảy dây.

- ........................................................ - Ngày 12 tháng 10 là ngày sinh nhật của Ly.

- ........................................................ - Bánh sinh nhật rất ngon và rất đẹp. 

5. Nhìn hình, hỏi và trả lời theo mẫu.

A: Nhà của Tâm có mấy phòng? 
B: Nhà của Tâm có bốn phòng: phòng khách, phòng ăn,
     phòng ngủ và phòng tắm. 

Mẫu:

21

nhà của Tâm nhà của Hiền

 f) Vũ đang làm gì?
 g) Sinh nhật của Ly là ngày nào?
 h) Vũ có thích ăn bánh sinh nhật không? 

  Đặt câu hỏi: 
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6. Nhìn hình, hỏi và trả lời theo mẫu.

Cặp sách / cửa hàng / 200,000 đồng / đẹp

A: Bạn mua cái cặp sách này ở đâu? 
B: Tôi mua ở cửa hàng.
A: Cái cặp sách này bao nhiêu tiền? 
B: 200. 000 đồng. Bạn thấy cái cặp sách 
này thế nào? 
A: Cái cặp sách này rất đẹp. 

Nước táo / chợ / 35,000 đồng / ngon

A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….

Bút / cửa hàng / 50,000 đồng / tốt

A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….

7. Nhìn hình, hỏi và trả lời theo mẫu.

A: Trong phòng khách có gì?
B: Trong phòng khách có bàn, ghế và giá sách. 

Mẫu:

2 31

Búp bê / cửa hàng / 100,000 đồng / xinh

A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….

Bánh sinh nhật / chợ / 150,000 đồng / 
thơm và ngọt

A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….



93

Búp bê / cửa hàng / 100,000 đồng / xinh

A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….

Bánh sinh nhật / chợ / 150,000 đồng / 
thơm và ngọt

A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….
B: - ……………………………….
A: - ……………………………….

 Hôm nay là ngày sinh nhật của Hương. Hương mời các bạn đến nhà dự sinh nhật. 
Nhà của Hương ở phố Giảng Võ. Nhà của Hương có năm phòng: một phòng khách, hai 
phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm. Trong phòng khách có bàn, ghế và ti vi. 
Trên bàn có bánh sinh nhật và nến. Mẹ Hương mua bánh sinh nhật ở cửa hàng. Bánh sinh 
nhật rất to, đẹp và ngon. Các bạn của Hương rất thích ăn bánh sinh nhật.

Đúng hay sai? Đánh dấu X vào ô thích hợp.

Đúng Sai

a) Hôm nay là ngày sinh nhật của Hương. X

b) Nhà của Hương có một phòng ngủ. 

c) Trong phòng khách không có tivi. 

d) Mẹ Hương mua bánh sinh nhật ở chợ. 

Trả lời câu hỏi
a) Nhà của Hương ở đâu? 
……………………………………………………………………………..
b) Nhà của Hương có mấy phòng? 
……………………………………………………………………………..
c) Trong phòng khách có gì? 
……………………………………………………………………………..
d) Trên bàn có gì? 
……………………………………………………………………………..

8. Đọc.



94

9. Nhìn hình, hỏi và trả lời về thời tiết theo mẫu.

2

1

3 4

- Hôm nay thời tiết thế nào?
- Hôm nay trời mưa.

đ) Mẹ Hương mua bánh sinh nhật ở đâu? 
……………………………………………………………………………..
e) Bánh sinh nhật thế nào? 
……………………………………………………………………………..
g) Các bạn của Hương có thích ăn bánh sinh nhật không? 
……………………………………………………………………………..

10. Nhìn hình, hỏi và trả lời về nhiệt độ theo mẫu.

1

- Hôm nay bao nhiêu độ?
- Hôm nay nhiệt độ là 30 độ.
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2 3 4 5

Mùa xuân
- Mùa xuân bắt đầu từ tháng mấy?
+ Mùa xuân bắt đầu từ tháng hai.
- Mùa xuân thời tiết thế nào?
+ Mùa xuân trời ấm.

Mùa hè
- .....................................................?
- ......................................................
- .....................................................?
- ......................................................

11. Nhìn hình, hỏi và trả lời theo mẫu.
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12.  Nối chữ với hình.

    SÁNG CHỦ NHẬT CỦA NA

Mùa đông
- .....................................................?
- ......................................................
- .....................................................?
- ......................................................

Mùa thu
- .....................................................?
- ......................................................
- .....................................................?
- ......................................................

6 giờ 30 - 6 giờ 45 7 giờ - 7 giờ 30 7 giờ 30 - 8 giờ 8 giờ 30 - 10 giờ

nhảy dây rửa mặt đánh răng học bài ăn sáng
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Hoạt động Câu hỏi Câu trả lời

Nhảy dây
- Na nhảy dây lúc mấy giờ? - Na nhảy dây lúc 6 giờ 30.

- Na nhảy dây từ mấy giờ đến 
mấy giờ?

- Na nhảy dây từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 45.

Đánh răng, 
rửa mặt 

- …..……………………………
  ..………………………………

- …..……………………………
  ………………………………..

- ………………………………..
  ..………………………………

- …..……………………………
  ………………………………..

Ăn sáng

- …..……………………………
  ………………………………..

- …..……………………………
  ………………………………..

- …..……………………………
  ………………………………..

- …..……………………………
  ………………………………..

Học bài

- …..……………………………
  ………………………………..

- …..……………………………
  ………………………………..

- …..……………………………
  ………………………………..

- …..……………………………
  ………………………………..

13. Nhìn hình trên, hỏi và trả lời theo mẫu.

14. Viết:

 Chủ Nhật, Na thức dậy lúc 6 giờ. Na nhảy dây, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. 
Sau đó, Na học bài.

15. Viết 1 - 2 câu kể việc em thích làm trong ngày Chủ Nhật.
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1. Nối từ ngữ với hình ảnh.

Kiểm tra cuối năm
(Bài kiểm tra thử)          

đá bóng tắm biển leo núi

đi xe đạp nghe nhạc nhảy dây xem tivi

đi du lịch

2. Nhìn tranh, viết từ ngữ phù hợp.

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

2 31
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3. Nhìn hình, viết câu trả lời.

- Cô giáo đang làm gì?
........................................................................

- Minh đang làm gì?
........................................................................

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

4 5 6

- Các bạn đang làm gì?
........................................................................
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3. Nhìn hình, trả lời câu hỏi.

a) Nhà có mấy phòng? 
…………………………………………………………………………

b) Kể tên các phòng.
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

c) Phòng khách có gì?
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

4. Đọc và trả lời câu hỏi.

      Gia đình Hà có bốn người: bố Hà, mẹ Hà, chị Hà và Hà. Bố Hà là bác sĩ. Mẹ Hà là y 
tá. Chị Hà học lớp 5. Còn Hà học lớp 3. 
      Nghỉ hè, gia đình Hà đi du lịch ở nước Lào. Thời tiết ở Lào rất nóng. Hà thấy nước 
Lào rất đẹp. Nước Lào có núi, có sông, có rừng và có rất nhiều voi. Hà mua một con voi 
đồ chơi hai mươi nghìn đồng.
      Ở Lào, gia đình Hà thấy rất vui.

Trả lời câu hỏi:
      a) Gia đình Hà có mấy người? Là những ai?
      ................................................................................................................
      ................................................................................................................
      b) Hà học lớp mấy?
      ................................................................................................................
      c) Chị Hà học lớp mấy?
      ................................................................................................................
      d) Bố Hà làm nghề gì?
      ................................................................................................................
      e) Mẹ Hà làm nghề gì?
      ................................................................................................................
      g) Nghỉ hè, gia đình Hà đi đâu?
      ................................................................................................................

Câu hỏi Câu trả lời

- ........................................................
  ........................................................

- Thời tiết ở Lào rất nóng.

- ........................................................
  ........................................................

- Nước Lào rất đẹp.

- ........................................................
  ........................................................

- Nước Lào có núi, có sông, có 
rừng và có rất nhiều voi.

- ........................................................
  ........................................................

- Hai mươi nghìn đồng.
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Đặt câu hỏi:

Câu hỏi Câu trả lời

- ........................................................
  ........................................................

- Thời tiết ở Lào rất nóng.

- ........................................................
  ........................................................

- Nước Lào rất đẹp.

- ........................................................
  ........................................................

- Nước Lào có núi, có sông, có 
rừng và có rất nhiều voi.

- ........................................................
  ........................................................

- Hai mươi nghìn đồng.

5. Viết: Hà và gia đình đi du lịch ở nước Lào. Nước Lào rất đẹp.
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BÀI 1:

      Vũ, Sơn, Viêng Xay, Hải là bạn của tôi. Vũ thích đá bóng. Sơn không thích đá bóng, 
Sơn thích đá cầu. Viêng Xay thích vẽ tranh, còn Hải thích bơi.

BÀI 2:

      My thích vẽ tranh. My đang vẽ tranh lớp học. Trong tranh, cô giáo đang giảng bài. 
Học sinh đang nghe cô giáo giảng và ghi chép. Tranh của My rất đẹp.

BÀI 3:

      Bây giờ là giờ ra chơi. Các học sinh nam đang chơi kéo co, chơi bóng rổ, đá cầu ... 
Các bạn ấy reo hò rất to. Các học sinh nữ đang chơi trốn tìm, nhảy dây ... Các bạn ấy 
cười nói rất vui.

BÀI 4:

      Sinh nhật Xomchay là ngày 27 tháng 8. Ngày sinh nhật, Xom chay và bạn bè hát, 
múa. Xomchay mời bạn bè ăn bánh kẹo. Sinh nhật Xomchay thật là vui.

BÀI 6:

      Nam là bạn của Mai. Đây là nhà của Nam. Nhà của Nam ở phố Chu Văn An. Nhà 
của Nam to và đẹp.

BÀI 7:

      Nhà của Nam có 5 phòng. Nhà của bạn ấy có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp 
và 1 phòng tắm. Trong phòng khách có ghế sô-pha. Trong phòng bếp có tủ lạnh, bàn, ghế.

BÀI 8:

      - Mai ơi, bạn có thích nước cam không?
      - Có, mình rất thích nước cam. Còn Lan?
      - Mình không thích nước cam. Mình thích nước táo.
      - Bạn thấy nước táo thế nào?
      - Nước táo rất ngọt, rất thơm. 

 Phụ lục
CÁC BÀI NGHE
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BÀI 9:

      - Mai ơi, bạn mua cặp sách ở đâu?
      - Mình mua cặp sách cửa hàng, còn Viêng Xay?
      - Mình mua ở chợ. 
      - Cặp sách của Mai bao nhiêu tiền?
      - Hai trăm nghìn đồng. Cặp sách của bạn bao nhiêu tiền?
      - Một trăm nghìn đồng. 

BÀI 11:

      Dự báo thời tiết Hà Nội: 
      Hôm nay, Hà Nội trời mưa và lạnh. Nhiệt độ là 15 độ.
      Dự báo thời tiết Viêng Chăn:
      Hôm nay, Viêng Chăn trời nắng, nóng. Nhiệt độ là 38 độ.

BÀI 12:

      Một năm có bốn mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Mùa xuân bắt đầu từ 
tháng 2. Mùa xuân trời ấm, mưa nhỏ. Mùa hè bắt đầu từ tháng 5. Mùa hè nóng và mưa 
nhiều. Mùa thu bắt đầu từ tháng 8. Mùa thu trời mát. Mùa đông bắt đầu từ tháng 11. 
Mùa đông trời lạnh, không mưa. 

BÀI 13:

      Yến : Nam ơi, nghỉ hè, bạn làm gì?         
      Nam: Tôi đi du lịch.
      Yến : Bao giờ bạn đi du lịch ?
      Nam: Tháng 7.
      Yến : Bạn đi du lịch ở đâu ?
      Nam: Tôi đi du lịch ở Lào. Còn Hà, nghỉ hè bạn làm gì?
      Yến : Nghỉ hè, tôi không tắm biển, cũng không leo núi. Tôi ở nhà trồng cây.

BÀI 14:

      Buổi sáng, Xuân dậy lúc 6 giờ. Xuân tập thể dục từ 6 giờ đến 6 giờ 15. Sau đó, 
Xuân đánh răng, rửa mặt và ăn sáng. 7 giờ, Xuân đi học. Xuân học ở trường từ 8 giờ 
sáng đến 11 giờ.
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