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LỜI NÓI ĐẦU
 

Các em học sinh thân mến!
Đây là bộ sách dành cho học sinh các trường trung học cơ sở tại nước Cộng hoà dân 

chủ nhân dân Lào học tiếng Việt. Bộ 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, sử 
dụng được tiếng Việt tự tin trong giao tiếp, học tập; cung cấp cho học sinh một 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 Việt Nam.

Để đáp ứng mục tiêu trên, mỗi cuốn sách triển khai hệ thống bài học theo các chủ đề, 
chủ điểm, 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 4 nội dung: Nói; Nghe - hiểu; Đọc; Viết. Nội dung 
Nói cung cấp một số từ ngữ, mẫu câu 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 văn hoá, lịch sử, địa lí, đất nước và con người của hai dân tộc 
Việt Nam và Lào, bổ sung 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, bài 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 và trong học tập.

Mỗi cuốn sách trong bộ sách dành cho học sinh trung học cơ sở gồm 17 bài học, mỗi 
bài học gồm 4 tiết, sau 3 bài học có một bài ôn tập. Tuy nhiên, tùy 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.

Dù các tác giả đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, nhưng bộ sách khó 
tránh khỏi thiếu sót. Trong quá trình sách được sử dụng, nhóm tác giả rất mong nhận 
được ý kiến đóng góp của các thầy cô và các em học sinh để sách được hoàn thiện hơn 
trong những lần tái bản.

CÁC TÁC GIẢ
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Bài 1

1. NÓI

Hội thoại: 

Từ ngữ:

- tớ 
- Hải Phòng 

- năm ngoái 
- phường 

- cây số 

NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

- Có thái độ thân thiện, lịch sự với bạn bè.
- Hiểu và sử dụng những từ mới về chào và đáp, địa danh, sở thích.
- Sử dụng câu đơn có vị ngữ là + danh từ để tự giới thiệu: Tớ tên là ...
 Tớ học lớp ...

- Nói lời chào thân thiện, lịch sự: Chào bạn, tớ là … Bạn tên là gì?  
- Nghe hiểu đoạn văn hội thoại làm quen với bạn mới.
- Đọc và viết văn bản tự thuật. 

LÀM QUEN VỚI BẠN MỚI 

Chào bạn! Tớ tên là Hùng. Tớ học 
lớp 6C. Bạn tên là gì?
Chào Hùng! Tớ là Trung. Tớ mới 
vào học lớp 6C.
Trước đây Trung học ở trường nào?
Tớ học ở trường Đoàn Kết của  thành 
phố Hải Phòng. Trước đây bạn học ở 
trường nào?
Tớ học ở trường Thịnh An của 
phường này. Nhà Trung có ở gần 
trường không?
Nhà tớ ở Khu dân cư An Hòa, cách 
trường 2 cây số.

Hùng :

Trung:

Hùng :
Trung:

Hùng :

Trung:
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2. NGHE

1. Tên bạn mới của Lý là gì?
2. Trước đây bạn Thủy học ở đâu?
3. Bạn Thủy đã gặp các bạn tên là gì?

A: ...
B: ...

A: ...
B: ...

Chào         bạn        tớ       tên       là       học       lớp 6A:     

Hoa: Chào bạn. Tớ tên là Hoa. Tớ học lớp 6A. Bạn tên là gì?
Lan: Chào Hoa. Tớ tên là Lan.

Mẫu:

Mẫu:

Thực hành 2. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ cho ở dưới và nói 
theo mẫu.

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại rồi trả lời câu hỏi.

Thực hành 4. Nghe bạn tự giới thiệu và hỏi lại theo mẫu.

 
Minh: Chào bạn! Tớ tên là Minh. Bạn tên là gì?
Tùng: Chào Minh! Tớ tên là Tùng. Tớ học lớp 6A. Bạn học lớp nào?

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại theo cặp.
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Thực hành 6. Đọc lại bài và trả lời câu hỏi.

1. Tên đầy đủ của bạn Khanh là gì?
2. Quê quán bạn Khanh ở đâu?
3. Bạn Khanh học lớp mấy, trường nào?
4. Bạn Khanh có những sở thích gì?

• KIẾN THỨC

- Cách chào bạn lịch sự và 
thân thiện.

Lời chào đầy đủ: Chào bạn!
Lời chào đầy đủ với thái độ thân thiện:
Chào bạn. Tớ tên là … Bạn tên là gì?

Tự giới thiệu về mình:
Tên tớ là ... Tớ học lớp ...

- Cách tự giới thiệu bản 
thân đầy đủ, thân thiện.

Thực hành 5. Nghe, đọc bài sau:

- họ và tên 
- nơi sinh 

Từ ngữ 
- quê quán 
- sở thích 

- tự thuật 

3. ĐỌC

TỰ THUẬT
Họ và tên: Phạm Mai Khanh
Nam hay nữ: Nữ
Ngày sinh: 12 – 9 – 2006
Nơi sinh: huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng   Ngãi
Quê quán: huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Nơi ở hiện nay: số nhà 325, đường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Quảng  Ngãi
Học sinh lớp  6B,  trường Trung học cơ sở 
Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi
Sở thích: bơi, vẽ

-
-
-
-
-
-

-

-
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4. VIẾT

Thực hành 7. Đọc lại bài và nói lời giới thiệu về một bạn trong nhóm (tên 
đầy đủ, học ở lớp ... trường ..., nơi ở hiện nay, sở thích).

           Nam hay nữ: Nam
           Họ và tên: Nguyễn Hoàng Quân         
           Nơi sinh: thành phố Đà Nẵng
 Quê quán: quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 Ngày sinh: 23 – 6 – 2006
 Sở thích: môn võ karate
 Học sinh lớp 6A, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi
 Nơi ở hiện nay: số 37 đường Hoàng Hoa Thám, quận Hải Châu, thành phố  
 Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hành 9. Giới thiệu một bạn em mới quen trong lớp để viết một số điều 
giới thiệu bạn đó (chọn điều em biết về bạn thích hợp với mỗi chỗ trống).

Chân dung bạn ...
- Họ và tên: ................................................................................
- Nam hay nữ: .............................................................................
- Ngày sinh: ................................................................................
- Nơi ở hiện nay: .....................................................................................
- Học sinh của: lớp .... trường..................................................................
- Sở thích: ...............................................................................................
- Việc tốt bạn thường làm: ......................................................................
 ................................................................................................................

Thực hành 8. Đọc các câu sau, sắp xếp lại các câu thành bản tự thuật của 
một bạn (viết số thứ tự của mỗi câu vào vòng tròn đầu câu).

 
 

Hình của bạn có thể 
do em tự vẽ 

 

Thực hành 10. Viết 2 dòng giới thiệu 2 điều về em (ở mỗi dòng có dùng dấu 
hai chấm).
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Bài 2

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG

- Tham gia tích cực các hoạt động ở trường.
- Hiểu và sử dụng những từ mới về bạn bè trong tổ, hoạt động của học sinh
  lớp 6 trong lớp. 
- Sử dụng câu đơn thuật việc có vị ngữ là động từ.
- Đọc và viết văn bản thuật lại việc.

1. NÓI

Hội thoại: 

Trung:
Lý      :  
Trung:
Lý      :  
Trung:
Lý      :  

  CHÚNG TA LÀM ĐẸP CHO TRƯỜNG 
Chào các bạn. Tớ tên là Trung. Cô giáo bảo tớ về tổ này.  
Chào bạn Trung. Tổ 3 rất vui vì có bạn. Mời bạn cùng bàn việc với cả tổ.
Các bạn đang bàn việc gì?
Chúng tớ đang bàn việc trồng cây ngày mai.
Ngày mai chúng ta trồng cây ở đâu? Tớ cần làm gì?
Chúng ta cùng trồng cây ở vườn trường. Trung cùng đào hố, đặt cây với 
nhóm của tớ.

Từ ngữ:

- tổ 
- bàn việc
 

- trồng cây - chúng tớ                                
- vườn trường                           

- đào hố
- đặt cây
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Thực hành 1. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ cho ở dưới và hỏi - đáp 
theo mẫu.

A: Các bạn làm gì đấy?
B: Chúng tớ học bài.

Hình 1. Học nhóm

Hình 3. Chơi kéo co

Hình 2. Làm thí nghiệm

Hình 4. Thổi kèn

1. Học sinh / tập thể dục /  đẹp / 
lớp 6A / rất

Thực hành 2. Nói về mỗi bức tranh sau dựa trên từ ngữ gợi ý.

Mẫu:
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2. Nhàn / Lan / đang / Trung / học nhóm 3. Thành / Hùng / và / chơi / đá bóng

2. NGHE

Thực hành 3. Nghe đoạn sau, chọn câu trả lời đúng.

Thực hành 4. Nghe, đọc bài sau:

3. ĐỌC

                KINH NGHIỆM HỌC TỐT TIẾNG VIỆT 
Học sinh lớp 6A trường Phổ thông Hữu nghị Việt - Lào xin giới thiệu một số kinh 

nghiệm để học tốt tiếng Việt:
1.  Lập kế hoạch học cụ thể
     Viết ra những nội dung học trong từng tuần. 
                    Tuần 1: học từ mới ở chủ điểm Làm quen với bạn mới, câu đơn dùng để 
giới thiệu, nhận xét.

1. Ai mời các bạn cùng bàn việc?
        a. Bạn Hùng         b. Bạn Nga   c. Bạn Nhàn
2. Các bạn bàn việc gì?
        a. Chuẩn bị bài nói môn Địa lí.
        b. Chuẩn bị nội dung bài nói.
        c. Nghe Nhàn nói trong nhóm.
3. Khi nào các bạn bàn về nội dung?
        a. Thứ Ba tuần sau.        b. Thứ Sáu tuần sau.  c. Thứ Tư tuần sau.

Ví dụ:
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1. Kinh nghiệm thứ ba nêu trong bài là gì?
2. Cần làm những bài tập từ ngữ, ngữ pháp tham khảo ở sách để làm gì?
3. Viết ra một số lỗi bạn thường mắc khi học tiếng Việt mà bạn đã sửa được.
4. Kể tên một cuốn sách tham khảo bạn dùng để học tiếng Việt.

Từ ngữ:

- kinh nghiệm 
- sách tham khảo 
- cấu trúc câu
- tình huống 

Thực hành 5. Đọc lại bài và làm các bài tập.

Thực hành 6. Thuật lại những việc các bạn trong tổ của bạn cùng làm vào 
tuần trước (xem mẫu, hình ảnh).

Thứ Hai, các bạn trong tổ cùng trồng cây ở vườn trường.

2.  Thực hành làm bài tập
      Tìm những bài tập về từ, ngữ pháp ở sách tham khảo để luyện tập. Làm nhiều bài tập 
sẽ giúp bạn sử dụng từ và câu đúng. 
3.  Chú ý các cấu trúc câu khi đọc
     Khi đọc một bài, bạn nên hiểu tại sao một số câu được viết như vậy. Nếu bạn không 
hiểu tại sao thì có thể hỏi thầy cô về những điểm mình chưa hiểu.
4.  Học nghe và nói theo mẫu câu
     Tập nghe các mẫu câu và tập nói theo mẫu câu đã nghe để dùng được mẫu câu đúng 
với tình huống nghe và nói.

Mẫu:
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4. VIẾT

Thực hành 7. Viết một câu thuật lại việc các bạn trong tổ em làm vào tuần 
trước đã nói ở Thực hành 6.

Thực hành 8. Hỏi – đáp về việc làm của mỗi bạn trong giờ nghỉ giữa giờ. 
Viết lại câu hỏi và câu đáp.

Hình 1. Làm sạch lớp Hình 2. Thi vẽ tranh

Hình 3. Chơi kéo co
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Thực hành 9. Dùng các từ ngữ dưới đây để viết đoạn văn 4 - 5 câu thuật lại 
những việc em và các bạn lớp em làm trong ngày đầu tuần này.

Thứ Hai

- Chào cờ.
- Hội thoại tiếng Việt.
- Chữa bài tập toán.
- Cùng chơi bóng rổ.

A: Bạn làm gì vào giờ nghỉ?
B: Tớ và các bạn tổ 3 chơi nhảy dây.

Mẫu:
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Bài 3

GIÚP ĐỠ BẠN BÈ

- Có tinh thần chia sẻ và giúp đỡ bạn.
- Hiểu và sử dụng những từ mới về hoạt động giúp đỡ bạn, tâm trạng khi
 giúp đỡ bạn hoặc được bạn giúp đỡ; từ nối và.

- Biết dùng câu để đề nghị giúp đỡ; từ chối giúp đỡ hoặc sẵn sàng giúp đỡ.
- Nói và nghe về chủ đề giúp đỡ bạn.
- Đọc và viết về chủ đề giúp đỡ bạn.

1. NÓI

Hội thoại:

Hương: 
Dung  : 

Hương:

Dung  : 

Hương:
Dung  : 

Hương: Ồ! Bút của Dung đây. Nó ở trong quyển vở bài tập Toán. 
Dung  :Ôi, mình đãng trí quá! Cảm ơn Hương nhé!

- thấy                      
- giúp
- vội

Từ ngữ:

- hẹn                                        
- cô giáo chủ nhiệm

- nộp
- đãng trí

Dung tìm cái gì vậy? 
Tớ tìm cái bút nhưng chưa thấy. 
Bạn tìm giúp tớ được không?
Ồ, xin lỗi nhé! Tớ đang vội. Tớ có 
hẹn với cô giáo chủ nhiệm. 
Vậy à. Tớ cần nộp cho cô chủ 
nhiệm vở bài tập Toán. Bạn nộp 
giúp tớ được không?
Được, tớ sẽ nộp giúp bạn. 
Cảm ơn Hương. Đây là vở bài tập 
Toán của tớ. 
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Thực hành 1. Dựa vào nội dung bài hội thoại, hãy trả lời các câu hỏi sau:

Thực hành 2. Dựa vào những hình ảnh sau và nói theo mẫu.

(1) Khi Dung nhờ Hương tìm bút, bạn ấy nói thế nào? 
(2) Bạn Hương có giúp được Dung không? Hương đã trả lời Dung như thế nào?
(3) Khi Dung nhờ Hương nộp vở bài tập Toán, bạn ấy nói thế nào? 
(4) Hương có giúp được Dung không? Hương đã trả lời Dung như thế nào?

Mẫu (hình 1):

Hình 2. Rơi vở

Hình 3. Muộn học Hình 4. Nặng quá!

Hình 1. Lạnh quá!

 
A: Mình lạnh quá! Bạn có thể đóng cửa sổ giúp mình được không?
B: Được rồi! Tớ sẽ đóng cửa sổ ngay đây.
     Hoặc: Xin lỗi nhé, tớ đang vội.
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2. NGHE

Thực hành 3. Nghe hội thoại.
 

Thực hành 4. Trả lời những câu hỏi sau khi nghe hội thoại.

1. Khamla muốn Hoa giúp mình việc gì? Đánh dấu X vào câu trả lời đúng.

2. Hoa có giúp được Khamla những việc Khamla nhờ hay không? 
3. Nêu một nhận xét của em về hai bạn Khamla và Hoa.

A. Cho mượn sách Tiếng Việt
B. Cho mượn vở Tiếng Việt
C. Vẽ vào sách Tiếng Việt
D. Giải thích các từ chúng tôi, chúng ta
E. Giải thích cách dùng các từ chúng tôi, chúng ta

Thực hành 5. Hội thoại từng cặp nói lời đề nghị giúp đỡ - từ chối 
giúp đỡ (có thể tham khảo tình huống gợi ý từ những bức ảnh sau)

Hình 1. Không nhớ đường đi Hình 2. Quên sách

A: Mình không nhớ đường đi đến hiệu  
     sách Nguyễn Văn Cừ! Bạn có thể 
     chỉ giúp mình được không?  
B: Xin lỗi nhé, mình cũng không biết. 
 

Mẫu:
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Hình 2. Quên sách

3. ĐỌC

Hình 3. Khó tập

        MỘT BUỔI TRỰC NHẬT
     Hôm nay là ngày hai bạn Sơn và 
Nam trực nhật. Nhưng Nam đã xin nghỉ 
học vì bạn ấy bị sốt cao. Một mình Sơn 
đang quét lớp. Thỉnh thoảng, Sơn lại 
nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường 
có vẻ lo lắng. Thấy vậy, bạn Hoa tìm 
chổi quét cùng Sơn. Bạn Thanh tìm giẻ 
lau sạch bảng và mang đi giặt. Bạn Tâm 
xếp lại mấy cái bàn học sinh cho thẳng 
hàng. Chẳng bao lâu lớp học đã sạch và 
gọn hơn rất nhiều. 

Hình 4. Mỏi tay

• KIẾN THỨC

Mẫu câu nói việc chưa sẵn sàng hoặc sẵn sàng giúp người khác khi 
được đề nghị:
- Ồ, xin lỗi nhé, mình đang vội!
- Được, mình sẽ nộp giúp cậu!

Mẫu câu nói lời đề nghị giúp đỡ:
- Bạn tìm giúp tớ được không?
- Bạn nộp giúp tớ được không?
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 Mọi việc kết thúc đúng lúc tiếng chuông báo giờ vào học. Sơn tươi cười nói lời 
cảm ơn những người bạn tốt.

- trực nhật 
- quét lớp  

1. Hôm nay đã tới ngày trực nhật của Nam và Sơn.
2. Sơn đang rất vội nên đề nghị các bạn trong lớp giúp đỡ.
3. Hoa, Thanh và Tâm là những người bạn rất đáng khen.
4. Sơn thở phào vui vẻ vì đã không phải làm việc một mình.

1. Bạn Nam và bạn Sơn gặp khó khăn gì?
2. Vì sao thỉnh thoảng Sơn lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường?
3. Các bạn đã giúp Sơn những việc gì?
4. Sau khi được các bạn giúp đỡ, Sơn cảm thấy thế nào và có hành động gì?

Từ ngữ:

- sốt cao
- lo lắng

- lau (bảng)
- giặt (giẻ) 

Thực hành 6. Những nội dung sau có phù hợp với thông tin được cung cấp 
trong bài đọc hay không? Điền có (C) hoặc không (K) vào ô trống.

Thực hành 7. Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi sau:

4. VIẾT

Thực hành 8. Lựa chọn từ ngữ đã cho để điền vào chỗ có dấu (…) trong 
đoạn hội thoại sau cho hợp nghĩa.

Từ ngữ:
- cái xô   - đau    - khiêng
- xong    - mỏi tay  

An      : 
Mai     : 
Hương: 

An      : 
Hương:

Mai ơi, tớ bị (….)  quá! Bạn ra (….) cùng với tớ được không?
Chờ tớ một lát! Tớ ra ngay đây!
Bên nhóm An tưới xong vườn hoa này chưa? Các cậu cho chúng tớ mượn (….) 
được không ?
Ồ, không được đâu! Bọn tớ chưa (….). Cậu chờ tí nữa nhé!
Ừ, thế cũng được!
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1) Tôi / Mai / bạn thân
2) Bạn / bài tập Toán / bài tập Tiếng Việt
3) Tôi / hoa lan / hoa đào

- Giờ kiểm tra Tiếng Việt.
- Bạn tìm bút không thấy.
- Cho bạn mượn.
- Bạn cảm ơn. 

Thực hành 9. Sử dụng từ nối “và” để tạo câu phù hợp từ những gợi ý sau:

Thực hành 10. Viết một đoạn văn khoảng 4 - 5 câu nói về việc mình đã giúp 
đỡ bạn (có thể sử dụng những gợi ý sau).
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Bài 4

ÔN TẬP 1

- Sử dụng những từ ngữ trong các chủ điểm Làm quen với bạn mới, Cùng
- đến trường, Giúp đỡ bạn bè để đọc, viết, nghe và nói. Sử dụng từ nối và
 trong nói và viết.

- Ôn mẫu câu có vị ngữ là danh từ để giới thiệu, có vị ngữ là động từ để 
  thuật việc, có vị ngữ là tính từ để mô tả.
- Nghe hiểu đoạn văn về hoạt động của học sinh ở lớp. Nói trong hội 
  thoại theo chủ đề.
- Đọc hiểu văn bản về học tập, viết văn bản tự thuật lại, viết văn bản    
  thuật việc về các chủ điểm Làm quen với bạn mới, Cùng đến trường, 
  Giúp đỡ bạn bè.

1. NÓI

Thực hành 1. Thực hiện đoạn hội thoại sau (hãy dùng tên của hai bạn 
thay cho A và B).

A: 

B: 

A: 

B: 

A:

B: 

Chào bạn. Tớ tên là A. Tớ học lớp 
6C. Bạn mới vào học lớp tớ à?
Chào bạn  A. Tớ tên là B. Tớ mới 
vào học lớp 6C. 
B từ trường nào chuyển đến? 
B đã quen nhiều bạn trong lớp 
chưa? Bạn làm quen với các bạn 
lớp 6C nhé?
Cảm ơn. Tớ từ trường Đoàn Kết 
ở Hà Nội chuyển đến. 
Đây là bạn Hùng. Kia là bạn Nga. 
Hai bạn đang đá bóng ngoài sân 
là Trung và Long.
Tớ và A ra sân đá bóng cùng các 
bạn đi!
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Thực hành 2. Thực hiện đoạn hội thoại sau:

Hình1. một bạn học sinh nữ hát Hình 2. bạn học sinh nam tập võ

Nga  : 
Hồng:
Nga  : 
Hồng:
Nga  : 

Hồng:

Hồng đang làm bài gì?
Tớ đang viết đoạn văn giới thiệu một bạn. Bài khó quá, tớ chưa viết được.
Tớ làm xong bài này rồi. Tớ có thể giúp Hồng.
Cảm ơn. Bạn giúp tớ nhé!
Câu thứ nhất, viết tên của bạn Hồng định giới thiệu. Những câu tiếp theo kể lại 
một số việc tốt bạn ấy đã làm.
Ồ, thế thì không khó! Tớ muốn giới thiệu bạn Giang. Tớ sẽ nói bạn Giang hát 
rất hay.

Bạn Long / vẽ đẹp / giỏi võ 
(Dùng tên của hai bạn thay cho A và B).
A: ...
B: ...                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                  

Thực hành 3. Luyện tập hội thoại theo cặp dựa trên đoạn hội thoại ở Thực 
hành 2 và những thông tin gợi ý sau:

2. NGHE

Thực hành 4. Nghe đoạn văn sau rồi chọn câu trả lời đúng.

1. Học sinh lớp 6A đang chuẩn bị cho việc gì?
a. Ngày khai giảng     b. Năm học mới          c. Hình ảnh của lớp
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2. Các bạn tổ 1 làm gì?
a. Làm đẹp ảnh Bác Hồ.  b. Tập hát.              c. Vẽ hình hoa hướng dương.
3. Các bạn tổ nào kết bóng bay thành từng chùm?
a. Các bạn tổ 2.  b. Các bạn tổ 3.             c. Các bạn tổ 4.
4. Hình ảnh của lớp 6C là hình gì?
a. Ảnh Bác Hồ.  b. Những chùm bóng bay.      d. Hình hoa hướng dương.

Thực hành 5. Ghép chữ trong các ô theo hàng ngang, hàng dọc, hàng 
chéo thành từ ngữ chỉ những hoạt động của học sinh ở trường (xem mẫu).

3. ĐỌC

Thực hành 6. Nghe đọc bài sau:

  HỌC TIẾNG ANH THEO CÁCH MỚI
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 Học sinh lớp 6C trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều cùng trải qua một bài 
học Tiếng Anh thú vị có tên là Hệ sinh thái. Mở đầu bài học là một bộ phim rất hay về 
các sinh vật khác nhau trên Trái đất. Tiếp đó, cả lớp thảo luận theo nhóm những vấn đề 
như: Hệ sinh thái có ảnh hưởng gì đến con người?. Hiểu về hệ sinh thái có thể giúp ích 
gì cho Trái đất?… Các bạn còn học thêm nhiều từ mới, cách đọc và vẽ biểu đồ. Thầy 
giáo cho các bạn cùng chơi nhiều trò chơi thú vị như  Tìm ô chữ, Ghép từ … để các bạn 
nhớ từ mới và hiểu bài nhanh hơn.
 Cuối bài học, thầy giáo cho mỗi nhóm thực hiện một dự án nhỏ về hệ sinh thái 
theo cách hiểu của riêng các bạn. Một bạn trong nhóm sẽ trình bày dự án vào buổi học 
tiếp theo.
            Theo Báo Tuổi trẻ online ngày 12/12/2015

- thú vị                 
- trái đất
- hệ sinh thái         

1. Kể ra một số việc làm trong bài học khiến cho các bạn thấy thú vị.
2. Các bạn đã thảo luận về những vấn đề gì? 
3. Khi thảo luận vấn đề, các bạn học được những gì?
4. Bạn có thích học tiếng Việt theo cách này không? Giải thích vì sao?

Từ ngữ:

- bộ phim
- thảo luận   
- vấn đề                 

- biểu đồ
- ảnh hưởng
- dự án

Thực hành 7. Cùng thảo luận và thực hiện những việc sau:

4. VIẾT

Thực hành 8. Nhớ lại những việc các bạn trong lớp đã làm vào buổi học 
cuối tuần trước để điền vào từng chỗ trống.



24

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG 

Lớp : ……                         Ngày : ...... 

BuΫi sáng : 

1. ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

BuΫi tr̯a : 
1....................................................................................................... 

2....................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

BuΫi chiΖu : 

1...................................................................................................... 

2...................................................................................................... 

3...................................................................................................... 

 

Thực hành 9. Viết đoạn văn khoảng 4 - 5 câu thuật lại một việc bạn đã làm 
để giúp một người bạn trong lớp.

Gợi ý: 

- Bạn đã làm việc gì, việc đó giúp ai?
- Bạn làm việc này khi nào?
- Kể ra từng việc cụ thể bạn đã làm.
- Việc này mang lại lợi ích gì cho người bạn giúp?
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Bài 5
CHA MẸ TÔI

- Hiểu biết về truyền thống kính trọng cha mẹ.
- Hiểu và sử dụng những từ mới về tuổi, nghề nghiệp, tính nết. Từ nối cùng.
- Biết dùng mẫu câu chào hỏi lễ phép: Cháu chào bà ạ!; mẫu câu miêu tả

người: Mẹ em rất hiền.
- Nói lời giới thiệu về cha mẹ; nghe đoạn hội thoại về cha mẹ, về tuổi, nghề
  nghiệp và tính nết của cha mẹ.
- Đọc, viết đoạn văn viết về tuổi, nghề nghiệp, tính nết của cha mẹ. 

1. NÓI

Hội thoại:

Nam             :
Bà của Thảo:
Thảo            : 
Bà của Thảo: 
Bà của Thảo: 
Bà của Thảo:
Nam             : 
Bà của Thảo: 
Nam             : 
Bà của Thảo: 
Nam             : 

Cháu chào bà ạ!
Bà chào các cháu! 
Bà ơi! Đây là bạn Nam. Bạn ấy học cùng lớp với cháu ạ!
Ừ, Chào cháu! Bố mẹ cháu làm nghề gì?
Bố cháu làm bác sĩ. Mẹ cháu làm thợ may ạ.
Bố cháu làm việc ở đâu?
Bố cháu làm ở bệnh viện Bạch Mai ạ. 
Còn mẹ cháu làm việc ở đâu?
Dạ, mẹ cháu làm việc tại nhà ạ!
Hôm nào, bà mời bố mẹ cháu sang chơi với bà và bố mẹ Thảo nhé!
Vâng, cháu cám ơn bà ạ! 
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- nghề 
- bác sĩ

Từ ngữ:
- bệnh viện 
- thợ may

Hình 2. Bác sĩ - y tá, bệnh viện, khám bệnh

Thực hành 1. Nhìn tranh, dựa vào từ gợi ý dưới tranh và nói theo mẫu sau:

Mẫu:
Hình 1.

Bố tớ làm công nhân. 
Bố tớ xây dựng những ngôi nhà 
cao tầng.

Từ ngữ: 
- công nhân   - xây dựng

Hình 3. Cô giáo - dạy tiếng Việt
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Hình 4. Mẹ và chị gái - nội trợ - 
    đi chợ, nấu ăn

Thực hành 2. Luyện hội thoại theo cặp (về tuổi, nghề  nghiệp, tính nết).

Mẫu hội thoại:  
A: Mẹ bạn làm nghề gì? Ở đâu?
B: Mẹ tớ làm Y tá ở bệnh viện 
    Bạch Mai, Hà Nội.

- Từ ngữ: 

- y tá  - bệnh viện

a.Từ ngữ: 

- thợ điện  - công ti điện lực

Hội thoại:
A: …
B: …
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1. Bố Trung bao nhiêu tuổi? 
2. Bố Trung làm nghề gì?
3. Mẹ Trung làm y tá phải không? 

- Mẫu câu chào hỏi lễ phép:
 VD: Lời chào: Cháu chào bà ạ!
 VD: Lời đáp: Bà chào cháu / Bà chào các cháu. 
- Mẫu câu miêu tả người:
          VD: Mẹ em rất hiền.

2. NGHE

• KIẾN THỨC

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại.

    Thực hành 4. Trả lời câu hỏi sau khi nghe hội thoại.

b.Từ ngữ: 

   - thợ may      - xí nghiệp  - may mặc

Hội thoại:
A: …
B: …

c.Từ ngữ:

- giáo viên    - trường học      

Hội thoại:
A: …
B: …
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Thực hành 5. Đọc lại bài và trả lời câu hỏi.

Thực hành 6. Đọc lại bài và nói lời giới thiệu về bố (mẹ) theo gợi ý.

3. ĐỌC

       MỘT NGÀY CỦA BỐ MẸ

  Hằng  ngày, bố mẹ tôi đều 
đi làm từ sớm. Bố tôi làm công 
nhân ở nông trường cà phê. Mẹ tôi 
làm ở bệnh viện. 
 Ở nông trường, bố chăm 
sóc cây cà phê. Khi quả cà phê 
chín, bố cùng các cô chú công 
nhân thu hoạch cà phê. Mọi người 
rất vui khi nhìn những sọt cà phê 
đầy ắp. Mẹ tôi làm y tá. Mẹ đo 
huyết áp cho bệnh nhân. 
 Mẹ hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc theo đơn. Mẹ chăm sóc bệnh nhân khéo léo 
và tận tình. Mọi người đều yêu quý mẹ.
 Buổi tối, bố và mẹ cùng chăm sóc con cái và gia đình. Chúng tôi yêu quý, tự hào 
về bố mẹ.

- công nhân                   
- nông trường               
- chăm sóc               

1. Ở nông trường, người bố thường làm gì? 
2. Ở bệnh viện, người mẹ thường làm gì?
3. Vì sao mọi người đều yêu quý người mẹ?
4. Sau giờ làm việc, bố mẹ (bạn học sinh) làm gì?

Từ ngữ:

- sọt
- y tá 
- đo huyết áp

- thu hoạch
- khéo léo
- tận tình

1. Bố (mẹ) em làm nghề gì?
2. Hằng ngày, bố (mẹ) làm những việc gì?

c.Từ ngữ:

- giáo viên    - trường học      

Hội thoại:
A: …
B: …
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• KIẾN THỨC

4. VIẾT

Thực hành 7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

- Tôi … các bạn đi thăm cô giáo. 
- Tôi … chị về thăm quê ngoại. 
- Các bạn học sinh lớp 6A và lớp 6B … chăm sóc vườn trường.  

Ông - tưới cây, chăm sóc.
Bà - đun nước, pha trà.
Mẹ giặt giũ, là quần áo.

 Cách dùng từ nối: cùng
 - Từ cùng dùng để nối các từ, cụm từ trong câu thành một tập hợp chỉ      
              người hoặc vật, hoạt động, tính chất (giống như từ và, với).
 - Từ cùng được dùng như từ và: Bố cùng các cô chú công nhân thu 
              hoạch cà phê. 
 - Từ cùng được dùng để chỉ hoạt động chung của một nhóm người: Bố và  
              mẹ cùng chăm sóc con cái.

Thực hành 8. Viết đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) giới thiệu về bố mẹ em 
theo hình ảnh gợi ý dưới đây:

Thực hành 9. Sử dụng những từ ngữ gợi ý dưới đây để viết đoạn hỏi – đáp 
ngắn (2 – 4 cặp thoại) về việc làm của mỗi người vào ngày nghỉ.
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Bài 6
NGƯỜI ĐƯỢC YÊU QUÝ NHẤT 

TRONG GIA ĐÌNH

- Hiểu biết về truyền thống quý trọng người trên trong gia đình.
- Hiểu và sử dụng những từ mới về tuổi, nghề nghiệp, tính nết, sở thích, việc làm.
- Biết dùng mẫu câu đơn giới thiệu người em yêu quý nhất: Ông ngoại là người
  tớ yêu quý nhất nhà. Mẫu câu thuật việc làm ở nhà: Bà đang nấu cơm. Dùng
  dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm than.
- Nói được về người được yêu quý nhất trong gia đình; nghe đoạn hội thoại về
  ông ngoại. 
- Đọc, viết đoạn văn về người ông, bà.

1. NÓI

Hội thoại:

- kĩ sư nông nghiệp
- vườn
                              

- cũng thế                                
- nghiêm khắc

Từ ngữ:

- chăm sóc cây
- sống lâu

Hà      :

Hương:

Hà      :
Hương:
Hà      :
Hương:

Hà      :

Hương: 

Ông nội bạn năm nay bao nhiêu 
tuổi? Ông làm nghề gì?
Ông tớ năm nay 60 tuổi. Ông tớ 
là kĩ sư nông nghiệp. 
Ở nhà, ông bạn làm gì? 
Ở nhà, ông tớ chăm sóc cây. 
Ông bạn là người như thế nào? 
Ông tớ là người vui tính nhưng 
cũng rất nghiêm khắc. 
Ông ngoại tớ cũng thế. Ông ngoại 
là người tớ yêu quý nhất nhà. 
Tớ cũng yêu ông nội nhất nhà.
Tớ mong ông luôn khỏe mạnh và 
sống lâu. 
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Thực hành 1. Nhìn tranh và nói theo mẫu sau:

Hình 3. 
Mẹ, chăm chỉ, đưa con đi học

Hình 2.
Bộ đội - vui tính, lái xe tăng

Hình 1.
Bà nội - hiền từ, kể chuyện

Hình 4.
Chị - giỏi, hướng dẫn học bài

A:  Trong nhà, bạn quý ai nhất?
B:  Tớ quý nhất bà nội!
A:  Bà của bạn là người như thế nào?
B:  Bà tớ rất hiền từ. Bà thường kể chuyện cho tớ nghe.

Mẫu (hình 1): 
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Thực hành 2. Luyện bài hội thoại theo cặp.

 
a)        A: Bố bạn làm nghề gì?
 B: Bố tớ là công an.
 A: Hằng ngày bố bạn làm việc gì?
 B: Hằng ngày, bố tớ làm công việc giữ gìn an ninh ở thủ đô.

b)  Từ ngữ: Công an - giữ an ninh
 Hội thoại: 
 A: …
 B: …
c)  Từ ngữ: Nông dân - làm ruộng
 Hội thoại:
 A: …
 B: …
d)  Từ ngữ: Lái xe - taxi, chở khách
 - Hội thoại:
 A: …
 B: …

2. NGHE

• KIẾN THỨC

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại.

     Thực hành 4. Trả lời câu hỏi sau khi nghe hội thoại.

1. Bạn Mai yêu ai nhất trong gia đình? 
2. Ông ngoại bạn Mai năm nay bao nhiêu tuổi? 
3. Ông ngoại bạn Mai là người như thế nào?

- Mẫu câu giới thiệu người em yêu quý nhất: Ông ngoại là người tớ yêu quý nhất nhà. 
- Mẫu câu thuật lại việc làm ở nhà: Hằng ngày, em thường đọc báo cho ông nghe.

Mẫu:
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Thực hành 5. Đọc lại bài và trả lời câu hỏi.

1. Ông nội của bạn học sinh bị bệnh gì? 
2. Người cháu đã làm những việc gì để giúp đỡ ông?
3. Em thấy bạn học sinh trong bài là người như thế nào? 

1. Ông (bà) em làm nghề gì?
2. Ở nhà, ông (bà) thường làm những việc gì?
3. Hằng ngày, em thường làm gì để chăm sóc ông (bà)?

Thực hành 6. Đọc lại bài và nói lời giới thiệu về ông (bà) của em theo gợi ý.

3. ĐỌC

  ÔNG TÔI

 Ông nội tôi bảy mươi tuổi. 
Ông bị bệnh thấp khớp nên đi lại 
rất khó khăn. Mỗi khi tan học, tôi 
đi thật nhanh về nhà với ông. Ngày 
nghỉ, tôi cũng thường ở bên cạnh 
ông. Tôi giúp ông pha trà, rót nước. 
Khi trời lạnh, tôi đốt lửa để ông 
sưởi. Có hơi ấm, chân  bớt đau, ông 
đi lại dễ dàng hơn. 

 Tôi thương ông, mong ông 
khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.

- bệnh thấp khớp          
- khó khăn 
                          

Từ ngữ:

- đốt lửa  
- bớt đau

- sưởi 
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Thực hành 7. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào khoảng trống (...) trong 
đoạn hội thoại sau:

Nam ơi (…) ở nhà bạn thường làm việc gì giúp gia đình?
Mình thường quét nhà (…) quét sân và rửa ấm chén (…) còn bạn, bạn làm gì?
Mình thường đi chăn trâu giúp bố mẹ (…) 
Thế còn chị của bạn làm gì?
Chị mình thì tưới rau và cho lợn ăn (…)

Việt:
Nam:
Việt:
Nam:
Việt:

Dấu phẩy được đặt ở giữa câu để tách ý:
          Ví dụ: Tôi giúp ông pha trà, rót nước.

• KIẾN THỨC

4. VIẾT

Thực hành 8. Cho các từ ngữ: làm bài tập, yêu quí, là, tự hào, xem.

Thực hành 9. Viết đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) giới thiệu về người em 
yêu quý trong gia đình (theo tranh và gợi ý dưới tranh).

Gợi ý:
Ở nhà, em yêu quý nhất là em gái.

   Chọn và điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.
   Trong nhà, em …….. nhất là anh trai của em. Anh trai em ….. bộ đội biên phòng. 
Mỗi khi nghỉ phép, anh thường giúp em ……………….. khó, đưa em đi ……. phim. 
Năm ngoái, anh được khen là chiến sĩ biên phòng giỏi. Em rất ……… về anh.
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Bài 7
CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

TRONG GIA ĐÌNH

- Có ý thức tuổi nhỏ làm việc nhỏ giúp đỡ gia đình. 
- Hiểu và sử dụng những từ mới chỉ hoạt động và các đồ vật trong nhà. Từ nối
  và, cùng.
- Biết dùng mẫu câu chỉ dẫn hoạt động: Khi quét nhà, cần quét từ trong ra.
- Nói về công việc của thành viên trong gia đình, nghe đoạn hội thoại về công
  việc của các thành viên trong gia đình.
- Đọc, viết đoạn văn kể về công việc của các thành viên trong gia đình. 

1. NÓI

Hội thoại:

Thảo:

Hoa :  

Thảo: 
Hoa : 

Khi ở nhà, mỗi người 
trong gia đình bạn thường 
làm những việc gì?
Ở nhà, mỗi người làm 
một việc. Bố tớ làm vườn, 
sửa chữa ti vi và đồ dùng 
trong nhà.
Còn mẹ bạn? 
Mẹ tớ đi chợ, nấu cơm, 
cho gà ăn và giặt giũ.

- sửa chữa                
- giặt giũ 

Từ ngữ:

- làm vườn 

Thảo: Bạn có phải giặt quần áo không?
Hoa : Không, tớ cùng chị rửa bát. Chị tớ giặt quần áo với mẹ.
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Thực hành 1. Nhìn tranh và miêu tả hoạt động của người trong tranh

Hình 1

Hình 3

Hình 2

Hình 4

Thực hành 2. Luyện bài hội thoại theo mẫu.

A: Khi quét nhà, bạn làm thế nào?
B: Khi quét nhà, tớ quét từ trong ra ngoài. 

Nói: Bác gái đang cho lợn ăn.

Mẫu (hình 1):

Mẫu:
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Hình 3.
Sửa chữa - dùng cờ lê để vặn

Hình 2.
Giặt quần áo - phân loại

2. NGHE

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại.

Hình 1.
Quét nhà - quét từ trong ra

Hình 2.
Cho bà ăn - từ từ, ít một        



39

Thực hành 4. Trả lời câu hỏi sau khi nghe hội thoại.

• KIẾN THỨC

3. ĐỌC

BÀI TẬP LÀM VĂN

1. Gia đình bạn Bình có những ai? 
2. Khi ở nhà, mỗi người trong gia đình Bình thường làm những việc gì?
3. Khi cho lợn ăn, Bình thường lưu ý điều gì? 

- Mẫu câu chỉ dẫn hoạt động:
             VD: Khi quét nhà, cần quét từ trong ra ngoài. 
- Từ nối với: nối các chủ thể, hoạt động, thường dùng như từ cùng: 
             VD: Chị tớ giặt quần áo với mẹ. 

a) Hỏi và đáp về công việc em làm ở nhà.
b) Hỏi và đáp về công việc em chuẩn bị bài trước khi đến trường.

Thực hành 5. Thực hiện hội thoại theo cặp.

Đọc bài văn sau:

 Tuần trước, chúng tôi tập làm văn: kể lại 
việc mình đã giúp gia đình. Tôi rất lúng túng vì 
tôi chưa bao giờ làm việc nhà. Công việc gia 
đình đều do bố mẹ và chị tôi làm. Bí quá, tôi 
viết liều: “Ở nhà, em giúp bố mẹ quét nhà và rửa 
bát”. Sau đó, tôi cố nghĩ và kể thêm: “Lúc mẹ 
vắng nhà, em còn giúp mẹ nấu cơm”. Cuối cùng, 
tôi kết thúc bài văn của mình: “Em muốn giúp bố mẹ thật nhiều việc để bố mẹ đỡ vất vả”.
 Mấy hôm sau, mẹ tôi bảo:
 - Minh ơi! Con quét nhà giúp mẹ nhé! 
 Tôi tròn xoe mắt. Thế nhưng, nghĩ đến bài tập làm văn hôm trước, tôi đã vui vẻ 
quét nhà giúp mẹ. 
                                                                                           Theo Tiếng Việt 3
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4. VIẾT

- lúng túng            
- viết liều
                 

1. Bài tập làm văn yêu cầu cậu bé kể điều gì?
2. Vì sao cậu bé trong bài tập đọc lại lúng túng khi làm văn?
3. Trong bài tập làm văn, cậu bé đã kể những gì?
4. Cậu bé đã sửa lỗi của mình như thế nào?

- Mẫu a: Nam và Việt cùng học lớp 6A.
- Mẫu b: Nam đá bóng cùng Việt.
- Mẫu c: Nam và Việt cùng đi đá bóng với An. 

Từ ngữ:

- cố (nghĩ)                
- thêm                           

- vất vả 

Thực hành 6. Trả lời câu hỏi.

Thực hành 7. Với mỗi mẫu câu dưới đây có dùng từ và, với, cùng, hãy đặt 
hai câu.

Thực hành 8. Hãy viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu chỉ dẫn hoạt động.

Thực hành 9. Viết một đoạn văn 4 - 5 câu kể về những việc em thường làm 
ở nhà để giúp đỡ bố mẹ.

- Khi tưới cây cần phải …
- Khi tay ướt không được … 
- Mỗi khi lau nhà cần phải …
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Bài 8

1. NÓI

ÔN TẬP 2

- Truyền thống yêu thương gắn bó giữa những người trong một gia đình.
- Sử dụng các từ ngữ đã học ở những chủ điểm Cha mẹ tôi, Người được yêu quý 
  nhất trong gia đình, Những việc ở nhà của các thành viên trong gia đình để  
  đọc, viết, nghe và nói.
- Biết dùng mẫu câu có vị ngữ là danh từ, động từ, tính từ, câu có thành phần
  chính mở rộng; sử dụng một số từ nối và, cùng, với trong nói và viết; sử dụng
  dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm than.
- Hỏi - đáp và nói về địa điểm du lịch. Nghe hiểu đoạn hội thoại về giới thiệu 

  gia đình.
- Đọc hiểu, viết văn bản thuật lại việc, chỉ dẫn về các chủ điểm Cha mẹ tôi, 
  Người được yêu quý nhất trong gia đình, Những việc ở nhà của các thành viên 
  trong gia đình.

Thực hành 1. Thực hiện đoạn hội thoại sau (dùng tên của hai bạn thay 
cho A và B).

A: 

B: 

A: 

B: 

A: 
B:

Chào B. Nhà bạn đi thăm Thác 
Bạc à?
Chào A. Hôm nay cả nhà tớ 
cùng đi thăm Thác Bạc. Đây là 
bố mẹ tớ. Đây là Loan, em 
gái tớ.
Cháu chào hai bác ạ! Cháu tên 
là A. Cháu học cùng lớp với B. 
Còn đây là ông và bà của cháu.
Cháu chào ông bà ạ. Cháu tên 
là B, bạn của A. Đây là lần đầu 
nhà cháu đến Thác Bạc. 
Trước đây nhà tớ đã đến đây. Thác Bạc, rừng cây ở đây đẹp tuyệt vời !
A có thể chỉ cho tớ đường đi đến Thác Bạc không? Buổi trưa, nhà bạn cùng ăn trưa ở 
quán Gió Thu với nhà tớ nhé!
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- nhà                                
- lần đầu

1. A đi thăm Thác Bạc với ai?
2. B đi thăm Thác Bạc với ai?
3. Nhà bạn nào đến Thác Bạc lần đầu?
4. Ở Thác Bạc có gì đẹp?

A: Nhà B có những ai?
B: Nhà tớ có bố, mẹ, chị Nam và tớ.
A: Bố và mẹ B làm gì?
B: Bố tớ là bác sĩ. Mẹ tớ là giáo viên.

1. Nhà bạn Hà có mấy người? Đó là ai?
2. Hà yêu ai nhất nhà?
3. Bà ngoại dạy Hà làm gì?

1. Trong nhà, bà ngoại   ...   mẹ thường nấu cơm.
2. Ngày chủ nhật, bố thường   ...   mẹ lau nhà, làm vườn.
3. Buổi tối, Hoa chơi   ...   em bé để em không quấy mẹ.
4. Bố bàn   ...    mẹ việc mua quà mừng thọ bà.

Từ ngữ:

- thác nước  
- rừng cây 

 - tuyệt vời          
 - đẹp

Thực hành 2. Hỏi và trả lời.

Thực hành 3. Luyện tập giới thiệu về những người trong gia đình dựa vào 
các từ ngữ cho dưới đây: bố, mẹ, chị, em trai, giáo viên, bác sĩ, học sinh lớp 2, 
sinh viên, ca sĩ, công nhân (dùng tên của hai bạn thay cho A và B).

Thực hành 4. Nghe đoạn sau rồi trả lời câu hỏi.

Thực hành 5. Chọn từ “và” hoặc “cùng, với” để điền vào chỗ trống.

2. NGHE

Mẫu:
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3. ĐỌC

Thực hành 6. Nghe, đọc bài sau:

          MỘT NGÀY CỦA BỐ

 Bố của Lan là người chăm chỉ 
và vui tính. Buổi sáng bố đưa em Khoa 
đi học, sau giờ làm việc, bố đón em về 
nhà. Bố giúp mẹ nấu cơm. Tiếp đó, bố 
thu quần áo khô vào nhà. Bố lấy đồ chơi 
cho Khoa, chơi đùa với em một lúc rồi 
ra vườn tưới rau. Sau bữa ăn tối, bố trò 
chuyện với Lan về việc học ở lớp. Đôi 
khi, bố giúp Lan làm những bài tập khó. 
Khi em Khoa ngủ rồi, nhà trở nên yên 
tĩnh hơn, bố lấy báo ra đọc hoặc xem 
chương trình thể thao trên ti vi. Bố rất 
yêu Lan và em Khoa nên bố luôn làm 
việc vì các con. Mẹ và hai chị em Lan 
rất thương yêu bố.

- vui tính 
- khô 
- chơi đùa 

- tưới rau 
- yên tĩnh 
- chương trình thể thao

1. Hai tính tốt của bố bạn Lan là gì?
2. Bố của Lan thường làm gì giúp mẹ Lan?
3. Kể ra hai việc bố làm cho em Khoa, cho Lan.
4. Vì sao mẹ và hai chị em Lan rất thương yêu bố?
5. Kể ra một việc bố của bạn thường làm ở nhà.

Từ ngữ:

Thực hành 7. Hỏi và trả lời.
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Thực hành 8. Chọn từ ngữ cho trong ngoặc để điền vào chỗ trống.

Thực hành 9. Viết một bài ngắn (4 - 5 câu) chỉ dẫn người khác làm một việc 
thường có ở nhà bạn.

 Buổi tối, nhà em rất vui. Em Hằng ríu rít  ...  ...  . Mẹ bận  ...  ...  và  ...  ...     
cho em Hằng. Bố bận  ...  nhà. Ông em mải mê  ...  ...  .
                         (tắm rửa, lau, cười nói, đọc báo, nấu cơm)

Gợi ý:
- Viết tên việc.
- Viết tên những đồ dùng cần để làm việc này.
- Viết từng việc làm cụ thể theo đúng thứ tự. 
- Viết lời mô tả kết quả công việc.

4. VIẾT
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Bài 9

1. NÓI

HOẠT ĐỘNG VÀ MÔN HỌC YÊU THÍCH 

- Hiểu và sử dụng những từ ngữ giới thiệu về môn học và hoạt động ở trường. 
- Biết dùng câu ghép có sử dụng từ: nếu. 
- Cách trao đổi về hoạt động và môn học ở trường mà mình yêu thích.

Việt : 
Nam:
Việt : 

Nam:
Việt : 

Nam: 

Hôm nay bạn có mang bóng không?
Không, mình chỉ mang cầu thôi.
Chán quá, giờ chơi hôm nay không có 
bóng để đá rồi.
Thế thì đá cầu vậy!
Mình không thích đá cầu vì mình đá 
không khéo lắm.
Thế à! Còn mình thích đá cầu vì đá cầu 
giúp mình khéo léo lơn.

  Hội thoại 1:

  Hội thoại 2:
Việt : 
Nam:
Việt : 
Nam:
Việt : 
Nam:

Việt :

Nam ơi, hôm nay tiết 1 học môn gì ?
Tiết 1 học môn Toán.
Thế thì học môn Ngữ văn vào tiết mấy?
Vào tiết 3.
Bạn có thích học môn Ngữ văn không?
Có chứ, mình rất thích vì môn này giúp mình biết sống yêu thương hơn! Còn bạn 
thì sao?
Mình thì thích học môn Toán vì nó giúp mình suy nghĩ chặt chẽ hơn. 

- mang              
- đá cầu          

Từ ngữ:

- giờ chơi           
- chán

- đỡ mệt
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Thực hành 1. Luyện bài hội thoại 1 theo từng cặp.

Thực hành 2. Luyện bài hội thoại 2 theo từng cặp.

Thực hành 3. Nói câu giới thiệu hoạt động yêu thích theo mẫu.

Thực hành 4. Hội thoại về môn học yêu thích theo mẫu.

Từ ngữ: nhảy dây - đá cầu
Nói: Lan rất thích nhảy dây, còn Hùng rất thích đá cầu.

- Từ ngữ: đá bóng - nhảy ngựa
Nói: ………………………………………

- Từ ngữ: nhảy ngựa - đánh bi
Nói: ………………………………………

- Từ ngữ: đánh bi - đá cầu
Nói: ………………………………………

Từ ngữ: môn Lịch sử - môn Địa lí
Nói: Mình thích học môn Lịch sử,  còn Lan thích học môn Địa lí.
   

- Từ ngữ: môn Toán - môn Ngữ văn
Nói: ………………………………………

- Từ ngữ: môn Lịch sử - môn Địa lí
Nói: ………………………………………

- Từ ngữ: môn Toán - môn Ngữ văn 
Nói: ………………………………………

- Từ ngữ: đá cầu - đá bóng
Nói: ………………………………………

Mẫu:

Mẫu:
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Thực hành 5. Nghe và trả lời câu hỏi theo bài nghe.

- A: Mình thích chơi nhảy dây, vì nhảy dây giúp mình dẻo dai hơn. Còn bạn thích    
       chơi gì?
- B: Mình lại thích chơi chạy đuổi, vì chạy đuổi giúp mình mạnh mẽ hơn.

Mẫu câu giới thiệu và giải thích lí do về hoạt động hoặc môn học yêu thích:

    - Mình thích đá cầu vì đá cầu giúp mình khéo léo hơn.
    - Mình rất thích học môn Văn vì nó giúp mình biết sống yêu thương hơn.
    - Mình thì thích học môn Toán vì nó giúp mình suy nghĩ chặt chẽ hơn.

1. Vì sao Việt và Nam rất thân với nhau?
2. Trong giờ chơi, vì sao Việt là người thích chơi đá bóng?
3. Vì sao Nam lại rất thích học môn Ngữ văn?

Thực hành 6. Hội thoại từng cặp theo mẫu.

2. NGHE

Mẫu:
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PHƯƠNG VÀ TRANG

 Phương và Trang học cùng một lớp. Phương học giỏi văn, Trang học giỏi toán. 
 Phương thích đọc báo, đọc sách. Phương thích nhất là đọc truyện thiếu nhi. Nếu đọc 
được truyện nào hay, Phương đều kể lại cho bạn bè cùng nghe.
 Còn Trang lại thích 
làm toán. Bài tập nào trong 
sách giáo khoa Trang cũng 
làm hết. Trang còn thích làm 
cả những bài tập ở sách học 
thêm. Trong lớp, nếu biết bạn 
nào không hiểu bài, Trang 
đều giảng lại cho bạn ấy một 
cách rất tận tình.
 Vì Phương và Trang là 
những người học giỏi và luôn 
giúp đỡ mọi người nên cả lớp 
ai cũng yêu mến hai bạn.

- truyện thiếu nhi           
- sách học thêm            

1. Phương thích đọc loại truyện nào?
2. Nếu đọc được truyện hay, Phương thường làm gì?
3. Trang thích làm thêm bài tập ở sách nào?
4. Nếu bạn nào trong lớp không hiểu, Trang làm gì?
5. Vì sao mọi người đều yêu mến Phương và Trang?

- truyện hay        
- ham    

- làm hết       
- yêu mến   

- giảng lại  

Từ ngữ:

Thực hành 7. Trả lời câu hỏi.

3. ĐỌC
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- Phương thích học môn … còn Trang thích học môn …
- Trang thích học môn … còn Phương thích học môn …
- Phương thích học môn … vì …
- Trang thích học môn … vì …

- Nếu em có chiếc cặp mới, em sẽ …
- Nếu tích cực học tập, Lan nhất định … 
- Nếu chịu khó làm bài tập, nhất định Việt sẽ …
- Nếu không mặc áo ấm khi trời lạnh, Nam sẽ rất dễ ...

Thực hành 8. Điền từ ngữ vào chỗ trống cho hợp nghĩa.

Thực hành 9. Viết tiếp câu cho hoàn chỉnh.

4. VIẾT

Câu dùng từ nếu ... để nêu ý nghĩa giả thiết:
- Nếu đọc được truyện nào hay, Phương đều kể lại cho bạn bè 
  cùng nghe.
- Nếu biết bạn nào không hiểu bài, Trang đều giảng lại cho bạn ấy
  một cách rất tận tình.

• KIẾN THỨC
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Bài 10

1. NÓI

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN 
TRONG TRƯỜNG HỌC

- Hiểu và sử dụng những từ ngữ: chỉ hoạt động của các thành viên trong
  trường học.
- Biết sử dụng: câu thuật về hoạt động của thầy cô giáo trong giao tiếp.
  Câu chỉ quan hệ: 
 + giả thiết - kết quả: nếu … thì … 
 + nguyên nhân - kết quả: vì … nên …
- Nghe và nói về thầy cô giáo, nhân viên trong trường.
- Đọc và viết văn bản về thầy giáo, cô giáo.

Hội thoại 1:

Em chào cô ạ! Em là học sinh 
lớp 6A. Cô cho em hỏi, cô có 
phải là cô Lan không ạ?
Cô chào em, cô là Lan đây. 
Có việc gì thế, em?
Thưa cô, ngày mai là buổi 
đầu tiên cô dạy môn Văn ở 
lớp em. Cô có dặn lớp chuẩn 
bị gì không ạ?
Em học lớp 6A à. Em nhắc 
các bạn ngày mai nhớ mang 
theo sách giáo khoa nhé!
Vâng ạ! Em chào cô ạ!
Cô chào em!

Học sinh: 

Cô giáo  :

Học sinh: 

Cô giáo  : 

Học sinh: 
Cô giáo  :  
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- xin lỗi             
- dặn
           

- chuẩn bị 
- nhắc

- bảo vệ 
- bao giờ

- mở
- đóng

Từ ngữ:

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại 1 theo từng cặp.

Thực hành 2. Luyện bài hội thoại 2 theo từng cặp.

Thực hành 3. Nói theo mẫu.

Hội thoại 2:

Việt : 
Nam: 
Việt : 
Nam:
Việt : 
Nam:

Việt : 

Nam ơi, bác Hùng làm việc gì ở trường mình thế?
Bác Hùng làm bảo vệ.
Thế, bác làm những việc gì?
Bác là người giữ gìn trật tự trong trường và đánh trống báo giờ vào lớp, tan lớp. 
Bác chỉ làm những việc đó thôi à?
Không, bác còn mở cổng trường trước mỗi buổi học và đóng cổng trường mỗi khi 
tan học. 
À, ra thế.
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Từ ngữ: hấp dẫn
Nói: Cô Lan dạy văn rất hấp dẫn.

- Từ ngữ: lôi cuốn
Nói: ………………………………………
- Từ ngữ: dễ hiểu
Nói: ………………………………………
- Từ ngữ: dễ tiếp thu
Nói: ………………………………………
- Từ ngữ: nhiệt tình
Nói: ………………………………………

Từ ngữ: dạy môn Ngữ văn - dạy môn Toán
Hội thoại: 
 A: Thầy Dũng dạy môn Ngữ Văn phải không?
           B: Không phải. Thầy Dũng dạy môn Toán.
- Từ ngữ: dạy môn Toán - dạy môn Ngữ văn
Hội thoại: ……………………….……….
- Từ ngữ: dạy môn Lịch sử - dạy môn Địa lí
Hội thoại: ……………………….……….
- Từ ngữ: dạy môn Âm nhạc - dạy môn Thể dục
Hội thoại: ……………………….……….

Thực hành 4. Luyện hội thoại từng cặp theo mẫu.

2. NGHE

Thực hành 5. Nghe và trả lời câu hỏi theo bài nghe.

Mẫu câu hỏi - đáp thầy cô giáo một cách lễ phép:
- Cô cho em hỏi, cô có phải là cô Lan không ạ?
- Em cám ơn cô ạ!
- Thưa cô vâng ạ!

Mẫu:

Mẫu:
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Thực hành 6. Hội thoại theo từng cặp.

3. ĐỌC

BUỔI HỌC CHIA TAY CÔ GIÁO

1. Bác Hà là ai?
2. Bảy giờ sáng bác làm gì?
3. Bác nhắc các bạn điều gì khi vào cổng trường?
4. Vì sao ai cũng quý mến bác?

A: Bác Hà là ai?
B: ……………………..
A: Bác mở cổng trường lúc mấy giờ?
B: ……………………..
A: Bác đóng cổng trường khi nào?
B: ……………………….
A: Vì sao mọi người đều quý mến bác?
B: ………………………

 Vì hôm nay là buổi học chia tay cô giáo nên Minh đến lớp sớm hơn mọi ngày. 
Ngày mai cô sẽ chuyển sang dạy trường khác.
 Trống báo giờ học điểm một hồi dài. Cô giáo bước vào lớp. Cô nói:
  - Hôm nay là buổi cuối cùng 
cô dạy ở lớp ta. Từ mai các em sẽ 
học cô giáo mới. Cô không dạy lớp 
các em nữa. Cô cũng không chấm 
bài và trả bài các em nữa nhưng 
cô luôn nhớ các em. Nếu các em 
ngoan ngoãn và chăm chỉ thì cô sẽ 
rất vui lòng. 
 Cả lớp ai cũng rất xúc động. 
Minh và các bạn đều thầm hứa với 
cô: “Thưa cô, chúng em sẽ làm đúng 
như lời cô dạy”.
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- điểm 
- ngoan ngoãn 

- khuyên 
- xúc động

1. Vì sao hôm nay Minh đến lớp sớm hơn mọi ngày?
2. Vì sao các em lại học cô giáo mới?
3. Cô giáo đã khuyên các em điều gì?
4. Minh và các bạn đã thầm hứa với cô điều gì?

- chăm chỉ 
- thầm hứa

Từ ngữ:

Thực hành 7. Trả lời câu hỏi.

• Mẫu câu biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả:
    - Nếu bạn nào chen lấn, xô đẩy thì bác đến nhắc nhở ngay.
    - Nếu các em luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ thì cô sẽ rất vui lòng.
• Mẫu câu biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả:
    - Vì đạt kết quả học tập tốt nên cuối năm Cò được nhận phần thưởng của nhà 
      trường. 
    - Vì hôm nay là buổi học chia tay cô giáo nên Minh đến lớp sớm hơn mọi ngày.

Thực hành 8. Viết tiếp vào chỗ trống để câu được hoàn chỉnh.

4. VIẾT

- Xin lỗi, ……………………………………………………..
- Thưa cô, ………………………………..…………………..
- Dạ, thưa bác, ………………………………………………..
- Dạ, thưa thầy, ……………………….….…………………..

Thực hành 9. Hãy viết đoạn văn (khoảng 3 - 4 câu) có dùng câu nêu quan hệ 
giả thiết - kết quả (nếu ... thì ...) để giới thiệu về hoạt động hoặc môn học mà 
em yêu thích nhất.
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Bài 11

1. NÓI

NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT TỪ THIÊN NHIÊN

  Hội thoại 1:

- hươu cao cổ 
- động vật 

- săn bắn
- tuyệt chủng

- tích cực 
- bảo vệ 

Từ ngữ:

Hùng: 
Mai   :
 

Hùng: 

Mai   : 
Hùng: 
Mai   : 

Hùng:
 
Mai   : 

Hùng:

Chào Mai! Cậu đang làm gì?
Chào Hùng! Tớ đang đọc sách về các 
loài động vật trong rừng. Đố cậu biết 
đây là con gì?
Dễ quá! Đây là hươu cao cổ. Nó là một 
loài vật quý.
Cậu có biết vì sao nó lại có tên đó không? 
Vì nó có cái cổ dài.
Đúng rồi! Cổ dài giúp nó ăn được những 
chiếc lá trên ngọn cây cao. Nó là động 
vật cao nhất trong rừng. 
Hươu cao cổ cũng có đôi chân dài và 
khoẻ. Nó chạy rất nhanh.
Sách này nói hươu đang bị săn bắn 
nhiều. Chúng có thể tuyệt chủng.
Vậy chúng ta phải tích cực bảo vệ chúng.

- Hiểu và sử dụng những từ mới về những con vật quý trong rừng: tên, đặc điểm ...
- Biết dùng mẫu câu giới thiệu loài vật: Đây là hươu cao cổ. Nó là một loài vật quý. 
  Mẫu câu miêu tả con vật: Con hổ chạy rất nhanh.
- Đọc và viết đoạn văn về động vật ở trong rừng.
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- vẹt
- cá sấu
- gấu
- ngựa vằn
- hươu cao cổ 

- voi
- tê giác
- hổ
- khỉ

Thực hành 1. Luyện bài hội thoại theo cặp.

Thực hành 2. Nhìn tranh và thực hiện những yêu cầu bên dưới:

a) Điền tên những con vật dưới 
đây vào chỗ chấm trong hình.

b) Chọn một con vật mà em thích, 
sau đó cùng bạn hỏi đáp theo mẫu. 

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng nhất.

1. Mai đi chơi ở đâu?
 a) Công viên.   b) Vườn thú.   c) Bảo tàng.
2. Mai được xem những con vật nào?
 a) Hổ, khỉ, ngựa và công. 
 b) Hổ, khỉ, ngựa và tê giác. 
 c) Hổ, khỉ, ngựa và nai.

A: Bạn thích con vật nào?
B: Tớ thích con hổ.
A: Tại sao cậu lại thích con hổ?
B: Vì hổ chạy rất nhanh.

Mẫu:

2. NGHE

(1)..........
(2)..........

(3)..........

(4)..........

(5)..........

(6)..........

(7)..........(8)..........

(9)..........
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 3. Con công như thế nào?
  a) Quý hiếm.   b) Hung dữ.   c) Xinh đẹp.
 4. Nếu chúng ta không bảo vệ những con tê giác còn lại thì chúng sẽ ra sao?
  a) Quý hiếm.   b) Còn rất ít.   c) Tuyệt chủng.

Thực hành 4. Nghe lại đoạn hội thoại và điền từ ngữ còn thiếu vào chỗ trống.

1. ……………...., cậu đi chơi ở đâu?
2. ……………… quá! Cậu được xem những con vật nào?
3. Không, ở ……………… này không có tê giác. 
4. Vì mọi người ……………… nhiều. 

3. ĐỌC

CÙNG NHAU BẢO VỆ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM

 Trường của Nam tổ chức 
buổi biểu diễn với chủ đề Cùng 
nhau bảo vệ động vật quý hiếm. Tất 
cả học sinh đều tích cực tham gia.
 Mở đầu buổi diễn, lớp 6A 
hát bài Chú khỉ con. Bài hát rất 
vui vẻ nên ai cũng thích. Lớp 6B 
diễn kịch “Hành động nhỏ, ý nghĩa 
lớn”. Các bạn khuyên mọi người 
trồng cây và không săn bắn động 
vật quý hiếm. Lớp 7C đọc bài thơ 
“Rừng xanh”. Các bạn mang đến 
thông điệp Hãy bảo vệ rừng - ngôi 
nhà của các loài động vật.
 Nam cũng vẽ một bức tranh. Cậu vẽ một con hổ bị thương với lời kêu cứu. Ai cũng 
khen bức tranh đẹp và ý nghĩa.
 Sau buổi biểu diễn, mọi người thấy cần phải cùng nhau bảo vệ động vật quý hiếm.
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- biểu diễn
- diễn kịch 

1. Trường của Nam tổ chức hoạt động gì? 
2. Các bạn lớp 6B khuyên mọi người làm những việc gì?
3. Nam vẽ gì trong bức tranh?
4. Kể hai việc em có thể làm để bảo vệ động vật quý hiếm.

1) Đây là con vật có màu sắc sặc sỡ, 
múa rất đẹp.

2) Đây là con vật thích ăn hoa quả và 
leo trèo giỏi.

3) Đây là con vật có bộ lông sắc nhọn, 
đào bới giỏi.

4) Đây là con vật hung dữ, chạy 
rất nhanh.

- kêu cứu
- ý nghĩa

- thông điệp

Từ ngữ:

Thực hành 5. Đọc lại bài và thực hiện những yêu cầu dưới đây:

Thực hành 6. Nối đặc điểm của các con vật ở cột A với hình phù hợp ở 
cột B, sau đó điền tên con vật vào chỗ trống bên dưới:

A B

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

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

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

..........................................
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Thực hành 7. Viết 3 câu giới thiệu tên và đặc điểm của các con vật trong 
tranh  theo gợi ý.

4. VIẾT

 
=> Đây là con hổ. Nó có màu vàng, đen. Nó săn mồi rất giỏi. 
 

Mẫu (hình 1):

Hình 2.
- Màu đen
- Leo trèo rất giỏi 

 

Hình 3.
- Nhiều màu sắc
- Múa rất đẹp

 

Hình 1.
- Màu vàng, đen
- Săn mồi rất giỏi

Hình 2.
- Màu trắng, đen
- Chạy rất nhanh 
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Thực hành 8. Chọn một con vật trong rừng mà em thích, viết đoạn văn 
4 - 6 câu giới thiệu về con vật đó.

Gợi ý:
 - Trong rừng, em thích con vật nào?
 - Con vật đó có màu sắc, hình dáng như thế nào?
 - Nó có khả năng gì đặc biệt? 
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Bài 12

1.NÓI

ÔN TẬP 3

Thực hành 1. Các bạn trong tranh đang làm gì?

Hình 2

Hình 4Hình 3

- Sử dụng được các từ ngữ đã học về hai chủ điểm: 
 + Hoạt động của học sinh, giáo viên trong nhà trường 
 + Những môn học mà mình yêu thích 
- Nói, viết được mẫu câu có cặp quan hệ: vì … nên …; nếu … thì ...; 
- nói được câu chào hỏi và câu đáp lời một cách lịch sự. 
- Đọc và viết văn bản về học tập các môn học.

Hình 1
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Thực hành 2. Trả lời cho từng câu hỏi sau:

- Bạn hỏi: 
         Cho mình mượn cái thước kẻ một chút được không?
- Cô giáo hỏi: 
        Tối qua em học đến mấy giờ?
- Bác lao công hỏi:  
        Cháu học lớp nào?
- Mẹ hỏi: 
        Hôm nay sao con đi học về muộn thế?

a) Nếu trời mưa thì mình không đi xem phim đâu.
b) Nếu chiều nay bạn  ở nhà thì mình sẽ đến học nhóm.
c) Nếu chiều nay mình không bận thì mình sẽ đi đá bóng cùng với cậu. 

Thực hành 3. Với mỗi lời đáp dưới đây, em đặt câu hỏi như thế nào?

   TRÒ CHƠI KÉO CO

2. NGHE
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Thực hành 4. Nghe và trả lời câu hỏi.

1. Ở Việt Nam, kéo co thường được tổ chức trong dịp nào?
2. Số người tham gia chơi được phân chia như thế nào?
3. Bên thắng cuộc là bên như thế nào?
4. Kéo co có lợi ích gì?

- Hỏi và trả lời về thời điểm tổ chức trò chơi kéo co ở Việt Nam.
- Hỏi và trả lời về cách phân chia số người chơi.
- Hỏi và trả lời về lợi ích của trò chơi kéo co.

1. Vì sao chú chuột lại chui vào hang?
2. Mèo đã nghĩ ra cách gì để bắt được chú chuột?
2. Khi bắt được chú chuột, mèo gật gù điều gì?
3. Hãy kể lại câu chuyện này.

BIẾT NGOẠI NGỮ LỢI THẬT! 
 Mèo ta rất thích bắt chuột. Một hôm, nó lao vun vút đuổi bắt một chú chuột. 
Chuột liền chui tọt vào hang. Mèo nằm vểnh râu chờ mãi, chuột chẳng ra. Mèo bèn nghĩ 
ra một cách. Mèo bắt chước tiếng chuột kêu: “chít, chít, chít”. Chuột trong hang nghe 
vậy tưởng mèo đã bỏ đi và bạn gọi đi chơi, liền chui ra khỏi hang. Mèo ta vồ ngay được. 
Mèo khoái chí gật gù: “Biết ngoại ngữ lợi thật!”.

Thực hành 5. Hội thoại theo cặp.

Thực hành 7. Trả lời câu hỏi.

3. ĐỌC

Thực hành 6. Đọc bài văn.
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Thực hành 8. Đặt câu tả tính nết con vật theo mẫu.
 

  Mèo rất thích bắt chuột. 

Thực hành 9. Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu.

Thực hành 10. Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 - 5 câu) về hoạt động 
hoặc môn học mà mình yêu thích

- Nếu nhà tôi có nhiều chuột thì …
- Nếu Lan học giỏi thì …
- Nếu ngày nào tôi cũng tập thể dục thì …
- Nếu trước khi ăn cơm mà không rửa tay thì …

Yêu cầu: 
Đoạn văn có sử dụng cặp từ: vì … nên … (hoặc: nếu … thì …).

4. VIẾT

Mẫu:
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Bài 13

1. NÓI

QUÊ HƯƠNG TÔI

Hội thoại:

- quê nội / ngoại
- Bắc Ninh

- Ninh Bình
- tranh Đông Hồ

- quan họ
- nghề chạm gỗ

Từ ngữ:

- Hiểu biết về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương.
- Hiểu và sử dụng những từ mới về sản vật, thời tiết ở nông thôn / thành thị.
  Từ nối: vì, nên.
- Biết dùng mẫu câu giới thiệu quê hương: Quê tôi là tỉnh Ninh Bình. Mẫu
 câu tả đặc điểm quê hương: Quê tôi có nghề chạm gỗ.

- Nói lời giới thiệu về quê hương; nghe hội thoại giới thiệu về quê hương.
- Đọc và viết đoạn văn giới thiệu về quê hương. 

Mai: 

Huệ: 

Mai: 

Huệ: 

Mai: 

Chào Huệ! Nghỉ hè vừa 
rồi bạn làm gì? 
Mình về quê ngoại chơi. 
Quê mình thích lắm. 
Ôi, thích thế! Bạn kể cho 
mình nghe về quê bạn đi!
Quê mình là tỉnh Bắc 
Ninh. Quê mình có hát 
quan họ và có tranh 
Đông Hồ. Còn bạn?
Tớ về quê nội chơi. Quê 
tớ là tỉnh Ninh Bình. Quê 
tớ có nghề chạm gỗ. 
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Thực hành 2. Luyện hội thoại theo mẫu.

Hình 1. Từ ngữ: Nhà cao tầng

Hình 3. Từ ngữ: Nghề đánh cá 

Hình 2. Từ ngữ: Ruộng bậc thang

Hình 4. Từ ngữ: Cánh đồng lúa 

Mẫu (hình 1):

Mẫu (hình 1):

A: Quê bạn ở đâu?
B: Quê tôi ở tỉnh Thái Bình.
A: Quê bạn có nghề gì?
B: Quê tôi có nghề trồng lúa. 

Thực hành 1. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ cho ở dưới và nói theo mẫu

              Quê tớ có nhiều nhà cao tầng.
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Hình 1. Thái Bình, trồng lúa

Hình 1. Vịnh Hạ Long

Hình 3. Lạng Sơn, nghề dệt thổ cẩm

Hình 2. Gia Lai, hát múa ở nhà rông

Hình 2. Mỏ than

Hình 4. Cần Thơ, có chợ nổi 

2. NGHE

Thực hành 3. Nghe hội thoại.
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1. Nghỉ hè, Trung đi chơi đâu?
 A. Về quê   B. Đi tắm biển  C. Đi du lịch
2. Trung kể những gì về quê của mình? 
 A. Ninh Bình, có nhiều chùa.
 B. Lạng Sơn, có nghề dệt thổ cẩm. 
 C. Quảng Ninh, có vịnh Hạ Long.
3. Người dân ở quê Trung thường làm những việc gì?   
    A. Nghề thợ mỏ  B. Nghề thợ mộc  C. Nghề thợ điện

1. Giới thiệu quê hương: Quê tôi là tỉnh Ninh Bình. 
2. Tả đặc điểm quê hương: Quê tôi có nghề chạm gỗ.

• KIẾN THỨC

Thực hành 4. Trả lời câu hỏi sau khi nghe hội thoại.

3. ĐỌC

Nghe, đọc bài sau:  
MỘT THÀNH PHỐ CẢNG   
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- Đà Nẵng                     
- cảnh quan thiên nhiên 
- miền Trung                  

- cảng biển                    
- công trình kiến trúc 
- góp phần                     

- Tây Nguyên
- tô điểm                  
- di sản văn hóa

Từ ngữ:

Thực hành 5. Đọc lại bài và trả lời câu hỏi.
1. Bài văn trên ca ngợi địa danh nào của nước Việt Nam?
 A. Cố đô Huế.
 B. Phố cổ Hội An.
 C. Thành phố Đà Nẵng.
2. Cảnh quan thiên nhiên Đà Nẵng có những gì?
 A. Đồng bằng, sông suối, ao hồ.
 B. Núi, ao hồ, biển.
 C. Đồng bằng, núi cao, sông dài, biển rộng.
3.Thành phố Đà Nẵng được bao quanh bởi những di sản văn hóa nào?
 A. Bán đảo Sơn Trà, thánh địa Mĩ Sơn, cố đô Hoa Lư.
 B. Cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mĩ Sơn.
 C. Phố cổ Hội An, thành nhà Hồ, Tràng An.

Gợi ý: 
1. Quê em ở đâu? 
2. Kể tên những cảnh vật em yêu thích của quê hương (dòng sông, hồ, thác, đền 
    chùa, đặc sản, …).
3. Kể về một cảnh vật ở quê mà em thích nhất. 
4. Em có tình cảm gì với quê hương? 

Thực hành 6. Đọc lại bài và nói lời giới thiệu về cảnh vật mà em yêu 
thích nhất ở quê hương mình.

 Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của khu vực miền Trung - 
Tây Nguyên. 
 Đà Nẵng nổi tiếng là một cảng biển có các công trình kiến trúc hài hòa với cảnh 
quan thiên nhiên. Thành phố có đồng bằng, núi cao, sông dài và biển rộng. Đà Nẵng có 
ba di sản văn hóa thế giới bao quanh: cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mĩ Sơn.
 Đà Nẵng từng ngày góp phần tô điểm cho Tổ quốc Việt Nam ngày một giàu đẹp.
                       Theo Phạm Hải Lê Châu
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Thực hành 7. Viết tiếp câu cho hoàn chỉnh.

Thực hành 8. Trò chơi du lịch trên bản đồ Lào.

Đố - tìm và viết đúng tên những cảnh đẹp, di tích lịch sử nổi tiếng. 

Thực hành 9. Viết một đoạn văn ngắn (4 - 5 câu) nói về cảnh đẹp mà em yêu 
thích nhất ở quê hương mình.

- Nghỉ hè, Phương thích về quê vì …
- Hôm nay, Nam dậy sớm hơn mọi ngày vì …
- Quê tôi có nhiều cảnh đẹp nên …
- Ông bà tôi ở quê nên …

- Từ nối vì: dùng để chỉ nguyên nhân của sự việc, hiện tượng. 
 Ví dụ: Quê tôi có nghề thợ mỏ vì ở đây có nhiều mỏ than.
- Từ nối nên: dùng để chỉ kết quả của sự việc, hiện tượng.
 Ví dụ: Ông bà sống ở quê nên nghỉ hè tớ về quê chơi.

4. VIẾT
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Bài 14

1. NÓI

NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

Hội thoại:

- Hiểu biết về một số ngày lễ lớn ở Việt Nam và Lào.
- Hiểu và sử dụng những từ mới về ngày lễ trong năm. Các từ nối vì, nên.
- Biết dùng mẫu câu giới thiệu ngày lễ: Hội Gióng vào ngày mồng 9 tháng 4
  âm lịch. Mẫu câu thuật lại hoạt động trong lễ hội: Hội Gióng có lễ rước cờ.
- Nói về những ngày lễ lớn của Việt Nam và Lào; nghe đoạn hội thoại về 
  ngày lễ hội.
- Đọc, viết đoạn văn ngắn giới thiệu về lễ hội. 

Trung:
Hùng : 
Trung:
Hùng : 

Chào Hùng! Chủ Nhật vừa rồi bạn làm gì?
Tớ đi hội Gióng. Lễ hội vui lắm. 
Bạn kể cho tớ nghe với! 
Hội Gióng diễn ra ở thành phố Hà Nội. Lễ hội vào ngày mồng 9 tháng 4 âm lịch.  
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Hình 1. 
Lễ hội, lễ tắm Bà, hát cải lương. 

Hình 2. 
Hội đua voi, voi vượt sông.

Thực hành 1. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ cho ở dưới và nói theo mẫu.

Lễ hội Bà Chúa Xứ có lễ tắm Bà, hát cải lương.

Hình 3. 
Tết trung thu, rước đèn, phá cỗ. 

- hội Gióng                            
- âm lịch                               

- hội Đuổm 
- rước

Từ ngữ:

Hội Gióng có những hoạt động gì? 
Hội Gióng có lễ rước cờ, có nhiều trò chơi vui. Quê bạn có lễ hội gì? 
Quê tớ có hội Đuổm. Hội Đuổm diễn ra ở thành phố Thái Nguyên.

Trung:
Hùng :
Trung: 

Mẫu (hình 1):
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Hình 3. 
Lễ hội hoa đăng, thả đèn lồng

Hình 4. 
Tết Té nước (Bunpimay), lễ cúng Phật, 

té nước.

Hình 1. 
Hội Lim, lễ rước thần, hát quan họ.

Lan: Mai ơi, hội Lim có những hoạt động nào? 
Mai: Hội Lim có lễ rước thần và thi hát quan họ.

Hình 2. 
Hội Lồng tồng, lễ cầu thần Nông, xuống đồng.

Thực hành 2. Luyện hội thoại theo mẫu.

Mẫu (hình 1):
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2. NGHE

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại.

- đồng bào Chăm                      - tháp                      - tượng thần   

Từ ngữ:

• KIẾN THỨC

1. Katê là lễ hội của dân tộc nào?
 a. Chăm                  b. Khmer                  c. Mường

2. Lễ hội Katê được tổ chức vào thời gian nào? 
 a. Lễ hội diễn ra vào đầu tháng 8.
 b. Lễ hội diễn ra vào đầu tháng 9. 
 c. Lễ hội diễn ra vào đầu tháng 10.

3. Lễ hội Katê có những hoạt động chính gì?  
 a. Lễ rước kiệu, dâng hương.
 b. Lễ rước tượng phật, thi dệt vải.
 c. Lễ mở cửa tháp, lễ tắm tượng thần, thi đội nước.

- Mẫu câu giới thiệu ngày lễ: Hội Gióng vào ngày mồng 9 tháng 4 âm lịch.  
- Mẫu câu thuật lại hoạt động trong lễ hội: Hội Gióng có lễ rước cờ.

Thực hành 4. Trả lời câu hỏi sau khi nghe hội thoại.
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LỄ HỘI ĐỀN HÙNG

 Lễ hội đền Hùng diễn ra ở đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức vào ngày 
mồng 10 tháng 3 âm lịch. Lễ hội đền Hùng là ngày giỗ Tổ nên mọi người về dự rất đông. 

 Lễ hội đền Hùng gồm hai phần, phần hội và phần lễ. Phần lễ gồm có lễ rước kiệu 
vua và lễ dâng hương. Lễ vật dâng gồm: bánh chưng, bánh dày, xôi có nhiều màu ... Phần 
hội có nhiều trò chơi dân gian đặc sắc: hát xoan, kéo co, đấu vật, chọi gà, chơi đu ... nên 
mọi người rất thích. 

 Lễ hội đền Hùng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc các 
vua Hùng đã có công dựng nước và nhiều thế hệ cha ông kiên cường chống giặc giữ nước. 

                                                               Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

3. ĐỌC

- Đền Hùng
- Phú Thọ
              

- lễ vật   
- dâng hương
 

- giỗ tổ
- hát xoan

- truyền thống  

Từ ngữ:
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Thực hành 5. Đọc lại bài và trả lời câu hỏi.

Thực hành 6. Đọc lại bài và nói lời giới thiệu về một lễ hội mà em biết hoặc 
được nghe kể.

1. Lễ hội đền Hùng tổ chức trong thời gian nào?
 A. 20 tháng 1     B. 15 tháng 2           C. 10 tháng 3
2. Lễ vật dâng cúng gồm có những gì?
 A. Bánh chưng, xôi nhiều màu.
 B. Bánh chưng, bánh dày và xôi nhiều màu.
 C. Bánh dày, xôi nhiều màu.
3. Phần hội có những trò chơi dân gian nào? 
4. Lễ hội đền Hùng nhằm giáo dục điều gì? 

Gợi ý:
- Tên lễ hội là gì?
- Lễ hội ấy được tổ chức vào thời điểm nào? ở đâu?
- Lễ hội có những hoạt động gì?
- Lễ hội gợi cho em những tình cảm gì với quê hương? 

• KIẾN THỨC

Thực hành 7. Chọn từ “vì” hoặc “nên” điền vào từng chỗ trống trong câu.

- Hội Gióng có rất nhiều trò chơi … mọi người rất thích. 
- Hoa rất thích đi chùa Hương … cảnh vật ở đấy rất đẹp.
- Tết Trung thu được rước đèn và phá cỗ … trẻ con đều thích.
- Tớ không đi hội Lim được …  hôm ấy là ngày chúng tớ đi học. 

 - Từ nối vì, nên: dùng để chỉ quan hệ nguyên nhân, kết quả của sự việc, 
    hiện tượng.
Ví dụ: Vì phần hội có nhiều trò chơi dân gian nên mọi người rất thích. 

4. VIẾT
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Thực hành 8. Giải ô chữ: HỘI VUI.

 Dựa vào các chữ cái và các gợi ý có ở hàng dọc, em hãy tìm tên một số hội 
thường được tổ chức trong những lễ hội hoặc ngày hội lớn của Việt Nam mà em biết.
 1. (6 chữ cái) Hội có sự trổ tài của những chiếc diều đủ loại.
 2. (7 chữ cái) Hội có sự tham gia của các đô vật.
 3. (7 chữ cái) Hội được tổ chức trên sông.
 4. (6 chữ cái) Hội thường được tổ chức ở Tây Nguyên.
 5. (7 chữ cái) Hội có sự góp công của các chú ngựa.
 6. (6 chữ cái) Hội là dịp để đua tài hát quan họ ở tỉnh Bắc Ninh.

1 H

Ộ

V

U

I

I

2

5

6

3

4

Thực hành 9. Viết một đoạn văn ngắn (4 - 5 câu) giới thiệu về lễ hội em biết 
hoặc được nghe kể.
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Bài 15

1. NÓI

GIAO THÔNG Ở NÔNG THÔN

Hội thoại:

- Hiểu biết về văn hóa giao thông: nhường đường trẻ em, người già và những 
  phương tiện nhỏ. 
- Hiểu và sử dụng những từ về đường xá, phương tiện giao thông nông thôn.
- Biết dùng mẫu câu giới thiệu phương tiện giao thông nông thôn. Mẫu câu
  chỉ dẫn về an toàn giao thông.
- Nói và nghe về sử dụng phương tiện giao thông. 
- Đọc và viết văn bản về an toàn giao thông.

Cháu chào bác ạ. Bác ơi, đường đến Thái Nguyên có xa không ạ?
Còn khá xa cháu à. Cháu đi về phía trước nhé. Từ đây đến đó khoảng 
50km. 
Bác ơi, vậy từ đây đến đó đi bằng phương tiện gì sẽ thuận lợi nhất ạ? 
Có rất nhiều phương tiện đi đến đó. Cháu có thể đi tàu hỏa, xe khách, 
xe buýt hoặc taxi. 
Vậy gần đây có bến xe buýt không ạ?
Có! Cháu đi bộ về hướng kia, khoảng 500m. Đi xe buýt vừa rẻ lại vừa 
an toàn cháu ạ.
Vâng! Cháu cảm ơn bác ạ!

Minh              : 
Bác bán hàng: 
Minh              : 

Bác bán hàng:

Minh              : 
Bác bán hàng:

Minh              : 
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- Thái Nguyên 
- phương tiện
- tàu hỏa

- Đây là xe đạp. Chúng tôi đi học bằng xe đạp

Hình 1. Xe đạp, đi học

Hình 3. Xe công nông, chở cà phê

Hình 2. Xe buýt, đi làm

Hình 4. Thuyền, chở trái cây

- xe khách
- xe buýt
- bến xe buýt

- taxi
- an toàn

Từ ngữ:

Thực hành 1. Nhìn tranh, dựa vào những từ ngữ cho ở dưới và nói theo mẫu.

Mẫu (hình 1):
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Hình 1. Xe máy, đi làm, đội mũ bảo hiểm

Hình 2. Xe ô tô, đi làm, thắt dây an toàn

Thực hành 2. Luyện bài hội thoại theo mẫu.

- Minh: Bố bạn đi làm bằng phương tiện gì?  
- Hùng: Bố tớ đi làm bằng xe máy. 
- Minh: Bạn có biết, làm thế nào để đảm bảo an toàn khi đi xe máy không?
- Hùng: Đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm. 

Mẫu (hình 1):
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- Minh: Bố bạn đi làm bằng phương tiện gì?  
- Hùng: Bố tớ đi làm bằng xe máy. 
- Minh: Bạn có biết, làm thế nào để đảm bảo an toàn khi đi xe máy không?
- Hùng: Đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm. 

Hình 5. Xe ôm, chở khách, đội mũ bảo hiểm

Hình 3. Xe ngựa, chở hàng, buộc (chằng)

Hình 4. Thuyền, đi học, mặc áo phao
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Thực hành 4. Trả lời câu hỏi sau khi nghe hội thoại.

1. Mai đi đâu? 
2. Mai đi bằng phương tiện gì? 
3. Mai muốn xuống xe ở đâu?
4. Khi Mai muốn xuống xe, anh phụ xe dặn Mai điều gì?

- Mẫu câu giới thiệu phương tiện giao thông. 
           Chúng tôi đi học bằng xe đạp.
           Cháu có thể đi tàu hỏa, xe khách, xe buýt hoặc taxi.
- Mẫu câu chỉ dẫn về an toàn giao thông: 
           Đi thuyền phải mặc áo phao.
           Đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm.

• KIẾN THỨC

3. ĐỌC

ĐỌC BẢNG CHỈ DẪN SAU TRÊN XE BUÝT

Trách nhiệm của lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách trên xe buýt.
 Đối với lái xe và nhân viên phục vụ trên xe
 1. Có thái độ văn minh, lịch sự với hành khách.
 2. Phải đưa vé cho hành khách sau khi thu tiền.
 3. Giúp đỡ hành khách trên xe.

2. NGHE

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại.

- Định Hóa - ngã ba- khu ATK

Từ ngữ:



83

           Đối với hành khách

 1. Giữ gìn trật tự và vệ sinh trên xe buýt.
 2. Giúp đỡ, nhường ghế cho người khuyết tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em.
 3. Chấp hành sự hướng dẫn của lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.
 4. Không mang hàng hóa trên 10 kg, kích thước không quá 30x40x60 cm.
 5. Phải lấy vé xe đúng loại, giữ vé và xuất trình vé khi có người kiểm tra.

Thực hành 5. Đọc bài và trả lời câu hỏi.

Thực hành 6. Đọc và hoàn thành câu trả lời vào dòng để trống.

1. Nội quy xe buýt nói đến trách nhiệm của những ai? 
2. Người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt có trách nhiệm gì? 
3. Khi tham gia xe buýt, em cần thực hiện những quy định nào? 

   GIAO THÔNG NƠI BẠN Ở

1/ Bạn đang sống ở đâu? 
………………………………………………………………………………

2/ Hàng ngày bạn đi học bằng phương tiện gì? 
………………………………………………………………………………

3/ Bạn đi học trên con đường như thế nào?
………………………………………………………………………………

4/ Từ nhà bạn đến trường học có thể đi bằng phương tiện gì?
………………………………………………………………………………

5/ Bạn phải làm gì để đảm bảo an toàn khi đi bằng xe máy? 
………………………………………………………………………………

 4. Đón trả khách đúng điểm dừng.
 5. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông và an toàn đường bộ.

- hành khách                    
- luật giao thông  

- vé
 - xuất trình

- đường bộ
- chấp hành  

Từ ngữ:
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- Hàng ngày, em đi học bằng ……….
- Chúng em không đi hàng đôi, hàng …., không dàn …… ra đường.
- Khi đi qua …….…………….. của thôn, chúng em đi chậm lại.

Thực hành 8. Viết 3 - 5 câu về giao thông có sử dụng các từ ngữ sau: đường 
nhựa, xe đạp, xe máy, mũ bảo hiểm.

Thực hành 9. Viết một đoạn văn ngắn (4 - 5 câu) về giao thông trước cổng 
trường vào giờ tan học, có sử dụng các từ gợi ý sau: xe máy, xe đạp, đi bộ, 
công nông, học sinh, cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, nhường đường, mũ bảo hiểm.

Thực hành 7. Hoàn thiện các câu sau bằng cách chọn và điền các từ ngữ 
trong ngoặc vào chỗ trống (ba, xe đạp, trường mẫu giáo, hàng ngang).

4. VIẾT
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Bài 16

1. NÓI

ÔN TẬP 4

- Sử dụng được những từ ngữ đã học về chủ điểm: cảnh đẹp và lễ hội  
  quê hương.
- Nói, viết được mẫu câu có cặp từ quan hệ: vì … nên …; nếu … thì … 
- Biết cách giới thiệu về cảnh đẹp và lễ hội quê hương.

Thực hành 1.
 Hỏi – đáp về cảnh đẹp quê hương theo mẫu
 

 A: Ở quê bạn, phong cảnh nào là đẹp nhất?
 B: Ở quê mình, Sông Hương là đẹp nhất.

Thực hành 2. 
 Hỏi – đáp về lễ hội quê hương theo mẫu
 

 A: Ở nước Lào, lễ hội Bunpimay được tổ chức vào thời gian nào?
 B: Ở nước Lào, lễ hội Bunpimay được tổ chức từ ngày 13 đến 15 tháng 4 hàng năm.
                                              

Mẫu:

Mẫu:
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Thực hành 3. 
 Nói lời của B để hoàn thành hội thoại sau.
 A: Ở quê bạn, dòng sông nào dài nhất nhỉ?
 B: .............................................................

Thực hành 4. 
 Nói lời của A để hoàn thành hội thoại sau.
 A: ..............................................................
 B: Người Lào thường múa điệu Lăm vông khi có cuộc hội hè và gặp gỡ tập thể.

1. Múa Lăm vông là điệu múa như thế nào? 
2. Khi nào, người ta thường múa Lăm vông?
3. Điệu múa này có thể lôi cuốn được những ai tham gia?

Thực hành 5. Nghe và trả lời câu hỏi.

2. NGHE

3. ĐỌC

Đọc bài sau:
          TẾT BUNPIMAY



87

1. Múa Lăm vông là điệu múa như thế nào? 
2. Khi nào, người ta thường múa Lăm vông?
3. Điệu múa này có thể lôi cuốn được những ai tham gia? Thực hành 6. Trả lời câu hỏi.

Thực hành 7. Đọc lời bài hát.

Thực hành 8. Với mỗi mẫu dưới đây, hãy đặt một câu.

4. VIẾT

- diễn ra 
- nước thơm 

1. Trong những ngày Tết Bunpimay ở đâu vui nhất?
2. Trong những ngày này, mọi người dùng nước thơm để làm gì?
3. Chủ nhà thể hiện sự kính trọng khách như thế nào?

Hoa đẹp chăm-pa, đã bao đêm ngày, hoa đây người đấy
Hoa vẫn ngạt ngào, thơm ngát mùi hương, tháng năm còn vương
Ơi hoa chăm-pa, bao đời hoa khoe sắc tươi trong vườn
Đã bao lâu rồi mà hoa vẫn đẹp nhất trong bản mường.

- mưa thuận gió hòa 
- bội thu    
 

- cầu mong 
- gầu nước

Từ ngữ:

 Tết Bunpimay của dân tộc Lào diễn ra vào giữa tháng 4 hàng năm theo Phật lịch.

 Trong ngày Tết, vui nhất là ở các chùa chiền. Người ta cho nước thơm vào lọ, vào 
bình … để tắm cho Phật, cho các nhà sư. Mọi người cầu mong năm mới mưa thuận gió 
hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ, đất nước thịnh vượng.

 Trong những ngày này, người dân Lào thể hiện sự quý trọng khách bằng những 
“gầu” nước dội lên khắp người bạn khi bạn đến thăm. Bạn đừng cáu giận. Họ làm vậy 
chỉ là để cầu mong cho bạn được mạnh khỏe suốt cuộc đời và bản thân họ cũng được 
mạnh khoẻ như bạn.
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Thực hành 9. Với mỗi mẫu đưới đây, hãy đặt một câu.

Thực hành 10. Hãy viết một đoạn văn khoảng 5 - 6 câu tả một cảnh đẹp ở 
quê hương em (có thể tham khảo những hình ảnh sau).

a) Vì nhà ở xa trường, nên sáng nào Lan cũng đi học sớm cho kịp giờ 
     vào lớp.
b) Nếu hôm nay trời lạnh, thì Lan phải mặc thêm áo ấm.

a) Lan thường đi học bằng xe đạp.
b) Bố em đi làm bằng xe máy.
c) Khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm.

Mẫu:

Mẫu:
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Bài 17

TỔNG ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

1. Nội dung kiểm tra
1.1 Kĩ năng giao tiếp
a) Nói 
  Từng học sinh nói một đoạn khoảng 3 đến 4 câu về một trong những đề tài sau: 
giới thiệu một bạn mới, kể về những hoạt động của tổ hoặc lớp trong một ngày học ở 
trường, kể về một việc làm em giúp bạn, kể về một người thân của em trong gia đình, kể 
về một việc em làm ở nhà. HS cũng có thể đối thoại với bạn về một trong những đề tài 
trên, mỗi em nói từ 2 đến 3 lượt lời.
b) Nghe
 Cả lớp nghe một đoạn hội thoại hoặc đoạn văn thuộc những chủ điểm đã học từ 
tuần 1 đến tuần 16. Độ dài đoạn nghe là hội thoại khoảng 3 cặp thoại có lời thoại ngắn. 
Độ dài đoạn nghe là đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu với không quá 80 chữ.
 Sau khi nghe 2 hoặc 3 lần, học sinh làm một số bài tập nghe hiểu dạng câu hỏi 
trắc nghiệm hoặc câu trả lời ngắn.
c) Đọc
 Cả lớp cùng làm phần kiểm tra viết về đọc hiểu. Văn bản đọc hiểu là một văn bản 
thông tin thuật lại việc hoặc văn bản truyện ngắn thuộc những chủ điểm đã học, có cấu 
trúc đơn giản, có nghĩa tường minh. Độ dài văn bản khoảng 150-200 chữ. (Văn bản nên 
gồm cả phần chữ và phần hình)
d) Viết
 Cả lớp cùng làm phần kiểm tra viết. Yêu cầu viết là một đoạn thuật việc hoặc 
mô tả đồ vật, tả người, chỉ dẫn hành động có độ dài khoảng 4 đến 5 câu.

2. Đề bài kiểm tra (tham khảo)
A. Nói (2 phút cho mỗi học sinh. Điểm tối đa: 3 điểm)
1. Kể về một hoạt động em yêu thích ở trường (kể bằng 3-4 câu) hoặc đối thoại với bạn 
về một hoạt động em yêu thích ở trường (mỗi người nói khoảng 3 lượt lời).
B. Nghe (5 phút. Điểm tối đa: 1,5 điểm)
2. Nghe câu chuyện sau và trả lời câu hỏi.
 Sáng ngày Tết, một bạn gái lớp 6 nói với bố về điều ước của cô trong năm mới:
 - Con ước trở thành người giỏi như nhà bác học, hát hay như ca sĩ Mỹ Tâm, giàu 
 có như tỉ phú Bill Gate.
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 Bố bạn cười vang và bảo: 
 - Bố chưa thấy nhà bác học nào hát hay và giàu có.

Trả lời câu hỏi hoặc chọn câu trả lời đúng.
2.1. Bạn gái nói điều ước ngày nào? Viết từ ngữ để trả lời ngắn.
…………………………………………………………………………………….
2.2. Bạn gái ước những điều gì? 
 a. Trở thành người giỏi như bác học
 b. Trở thành người hát hay như ca sĩ
 c. Trở thành người giàu như tỉ phú
 d. Gồm những câu trả lời a, b, c
2.3. Vì sao bạn gái khó thực hiện điều ước?
 a. Vì nhà bác học không hát hay
 b. Vì nhà bác học không giàu có
 c. Vì không có nhà bác học hát hay và giàu có
 d. Vì ca sĩ không giỏi như nhà bác học

C. Đọc
(40 phút cho Đọc, Viết. Điểm tối đa cho đọc: 4 điểm. Điểm tối đa cho viết: 1,5 điểm)
3. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi.

LỄ HỘI ĐUA THUYỀN
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 Sau ba tháng ăn chay, mọi người đã bỏ hết những điều lo buồn để bắt đầu 
những ngày mới vui vẻ. Đây là lúc người Lào dự lễ hội đua thuyền. Đây là một lễ 
hội độc đáo của người Lào.

 Mấy ngày trước hội, người dân đến các ngôi chùa lễ Phật, xin Phật xá tội. 
Đêm trước ngày hội đua thuyền, nhân dân đến bờ sông Mê Kông để thả đèn xuống 
sông cầu mong hạnh phúc, những điều may mắn, tốt đẹp. 
 Hội đua thuyền thường diễn ra trong 2 ngày đầu tháng 10 nhằm tạ ơn trời 
đất, tạ ơn Mẹ nước đã phù hộ cho người Lào có một vụ mùa thuận lợi và bội thu, tạ 
ơn Thần Rắn Naga đã cho mưa gió thuận hòa để người dân có cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc.

 Lễ hội đua thuyền truyền thống của Lào mở đầu những ngày vui chơi giải trí, 
làm đám cưới, làm nhà ... của người dân Lào.

 Trả lời câu hỏi

3.1. Lễ hội đua thuyền diễn ra mấy ngày? Viết câu trả lời ngắn.
……………………………………………………………………………………
3.2. Người dân làm gì trong những ngày trước hội đua thuyền? Chọn câu trả lời đúng.
 a. Đến chùa lễ Phật, xin Phật xá tội.
 b. Thả đèn xuống sông cầu mong hạnh phúc, may mắn.
 c. Vui chơi giải trí, làm đám cưới, làm nhà.
 d. Tạ ơn Thần rắn Naga cho mưa gió thuận hòa.
3.3. Vì sao người Lào tạ ơn Mẹ nước trong ngày hội đua thuyền? Chọn câu trả 
lời đúng.
 a. Vì Mẹ nước cho người Lào hạnh phúc, may mắn, điều tốt đẹp.
 b. Vì Mẹ nước cho người Lào vụ mùa thuận lợi, bội thu.
 c. Vì Mẹ nước cho người Lào vui chơi giải trí, làm đám cưới.
 d. Vì Mẹ nước cho người Lào bỏ hết mọi lo buồn.
3.4. Viết 2 đến 3 câu nói về một lễ hội khác của người Lào và mục đích của 
lễ hội đó.

D. Viết

4. Viết đoạn văn 4 đến 5 câu kể về những việc em đã làm trong một ngày lễ hội ở quê 
    hương em.
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Lý    : 
Thủy:  
Lý    :
Thủy:
Lý    :
Thủy:

Nga   :
Hùng:  
Nga   :

Nhàn:
Nga   :

Khamla: 
Hoa       : 
Khamla: 

Hoa       : 
Khamla:
Hoa       :

Chào bạn! Tớ tên là Lý. Tớ học lớp 6B. Bạn tên là gì?
Chào Lý. Tớ tên là Thủy. Tớ mới vào học ở lớp 6B.
Trước đây Thủy học ở đâu?
Trước đây tớ học ở trường Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.
Thủy quen nhiều bạn ở lớp 6B chưa? Đây là bạn Nga. Kia là bạn Nhàn.
Chào bạn Nga, chào bạn Nhàn! Tớ tên là Thủy.

Mời các bạn Hùng, Nhàn cùng bàn việc với tôi nhé!
Bàn việc gì thế, bạn Nga?
Nhóm ta bàn việc chuẩn bị bài nói về môn Địa lí: tôi viết nội dung, Nhàn 
nói trước lớp.
Kế hoạch của nhóm thế nào?
Thứ sáu tuần này bàn về nội dung. Thứ Ba tuần sau nghe Nhàn nói thử 
trong nhóm.

Hoa cho tớ mượn sách tiếng Việt được không? 
Ừ. Nhưng Khamla không được vẽ vào sách của tớ. 
Tớ nhớ rồi! Hoa giải thích giúp tớ cách dùng các từ “chúng tôi”, “chúng 
ta” ở bài 5 được không? Tớ không hiểu.
Tớ đang bận. Sáng mai đến lớp tớ giải thích nhé!
Thế cũng được. Tạm biệt Hoa.
Tạm biệt Khamla!

 Phụ lục 1
CÁC BÀI NGHE

BÀI NGHE 1:

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại

BÀI NGHE 2:

Thực hành 2. Nghe đoạn hội thoại

BÀI NGHE 3: 

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại

BÀI NGHE 4:

Thực hành 4. Nghe đoạn văn
 Học sinh lớp 6A đang chuẩn bị cho ngày khai giảng. Các bạn tổ 1 đang tập hát. 
Các bạn tổ 2 làm đẹp ảnh Bác Hồ. Các bạn tổ 3 kết những quả bóng bay thành từng 
chùm. Các bạn tổ 4 đang vẽ hình hoa hướng dương làm hình ảnh của lớp.
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BÀI NGHE 5:

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại

BÀI NGHE 6:

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại

BÀI NGHE 7:

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại

BÀI NGHE 8:

Thực hành 3. Nghe đoạn văn

 Nhà bạn Hà có 5 người gồm: bà ngoại, bố, mẹ, chị Thảo và Hà. Hà yêu bà ngoại 
nhất nhà. Bà ngoại rất chăm làm. Bà nấu cơm cho cả nhà ăn. Bà thường dạy Hà nấu cơm, 
làm bánh. Bà ngoại của Hà đẹp và hiền như một bà tiên.

Hùng : 
Trung:
Hùng : 
Trung:
Hùng : 
Trung:

Cô giáo   : 
Mai (HS): 
Cô giáo   :  
Mai (HS):
Cô giáo   :  
Mai (HS):
Cô giáo   :  

An   :  
Bình: 
An   :  
Bình: 

An   :  
Bình: 

Trung ơi! Bố bạn làm nghề gì? Ở đâu?
Bố tớ là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh. 
Bố bạn năm nay bao nhiêu tuổi?
Năm nay, bố tớ 40 tuổi.
Còn mẹ bạn bao nhiêu tuổi? Mẹ bạn làm nghề gì?
Năm nay, mẹ tớ 35 tuổi. Mẹ tớ ở nhà làm nội trợ.

Trong gia đình, em yêu quý ai nhất? 
Thưa cô, em yêu quý bà ngoại nhất ạ! 
Bà ngoại em năm nay bao nhiêu tuổi? 
Bà ngoại em năm nay 60 tuổi.
Bà ngoại em là người như thế nào? 
Bà em rất hiền và thương các cháu.
Cô chúc bà cháu em luôn vui vẻ nhé! 

Ở nhà, ông bà bạn thường làm gì? 
Ông tớ thả cá và nuôi tôm. Bà tớ nấu cơm và quét dọn nhà. 
Bố mẹ bạn thường làm gì? 
Mẹ tớ chăm sóc cải bắp, su hào, xúp lơ trong vườn. Bố tớ sửa chữa đồ dùng 
bị hỏng. 
Còn chị em bạn thì làm gì? 
Chị em tớ lau nhà, rửa bát, cho gà ăn … 
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BÀI NGHE 9:

Thực hành 5. Nghe đoạn văn

 Vì ở gần nhà và học cùng lớp 6A nên Việt và Nam rất thân với nhau. Trong giờ 
chơi, Việt thích đá bóng vì Việt có sức khỏe tốt. Còn Nam thích đá cầu vì Nam có đôi 
chân khéo léo. Trong học tập, Việt thích học môn Toán vì Việt là người tính giỏi. Còn 
Nam  rất thích học môn Văn vì Nam là người chịu khó đọc sách. Tuy tính nết khác nhau 
nhưng họ luôn luôn là hai người bạn tốt. 

BÀI NGHE 10:

Thực hành 5. Nghe đoạn văn

 Bác Hà là bảo vệ ở trường em. Hằng ngày, bảy giờ sáng, bác mở cổng 
trường. Bác luôn căn dặn các bạn phải giữ trật tự. Bạn nào chen lấn, xô đẩy thì bác 
đến nhắc nhở.  Sau mỗi tiết học, bác đánh ba tiếng trống báo giờ nghỉ. Kết thúc 
buổi học, bác đánh một hồi trống dài. Khi thầy cô giáo và học sinh về hết, bác mới 
đóng cổng trường.
 Bác Hà rất hiền lành và chăm chỉ, nên ai cũng quý mến bác. 

BÀI NGHE 11:

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại
 Nam: Chủ nhật trước cậu có đi chơi đâu không?
 Mai  : Có, tớ được bố mẹ cho đi vườn thú. 
 Nam: Thích quá! Cậu được xem những con vật nào?
 Mai  :  Tớ được xem hổ, khỉ, ngựa và công. Tớ thích con công có bộ lông rất đẹp.
 Nam: Bạn có được xem tê giác không?
 Mai  : Không, ở vườn thú này không có tê giác. Vườn thú quốc gia mới có tê giác. 
           Chúng là loài vật rất quý hiếm. 
 Nam: Tại sao lại hiếm tê giác?
 Mai  : Vì mọi người săn bắn nhiều nên tê giác chỉ còn rất ít. Nếu chúng ta không 
           bảo vệ tê giác, chúng sẽ tuyệt chủng đấy.

BÀI NGHE 12:

Thực hành 4. Nghe đoạn văn
 Ở Việt Nam, kéo co là một trò chơi dân gian thường có trong những ngày lễ hội.
 Người chơi được chia đều thành hai đội. Mỗi đội đứng và nắm chặt một đầu sợi 
dây thừng dài và to. Ở giữa sợi dây có một băng đỏ để dễ nhận ra bên nào thắng cuộc. 
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BÀI NGHE 13:

Thực hành 3. Nghe đoạn hội thoại
 

BÀI NGHE 14:

Thực hành 3. Nghe đoạn văn

 Lễ hội Katê là lễ hội lớn nhất của đồng bào Chăm, được tổ chức vào đầu tháng 
10 dương lịch. Lễ hội diễn ra từ đền tháp về làng và đến từng gia đình người Chăm. 
Lễ hội Katê có lễ mở cửa tháp, lễ tắm tượng thần và thi đội nước.  

BÀI NGHE 15:

Thực hành 4. Nghe đoạn hội thoại

Mai     : 
Phụ xe: 
Mai     :

Phụ xe: 
Mai     :
Phụ xe:
Mai     :

Hiếu   : 
Trung:
Hiếu   : 
Trung:
Hiếu   : 
Trung:

Anh ơi, khi nào đến ngã ba Định Hóa, anh bảo cho em biết với nhé.
Em định về đâu? Vào khu ATK phải không?
Vâng ạ. Bây giờ đi về quê tiện quá anh nhỉ! Ngày trước, mỗi lần về quê thật 
vất vả: phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp, xe khách cũng có nhưng rất 
hiếm.  
Ừ. Bây giờ hành khách có thể đi bằng xe máy, xe buýt hoặc taxi,... 
Anh ơi, có phải ngã ba ở kia không ạ?
Đúng rồi. Em đợi xe dừng hẳn mới được xuống nhé!
Vâng ạ. Em cảm ơn anh!

Chào Trung! Nghỉ hè, bạn đi chơi ở đâu?
Tớ về quê. Ông bà sống ở quê nên nghỉ hè tớ về quê.
Thích thế! Trung kể về quê của bạn đi!
Quê tớ là tỉnh Quảng Ninh. Quê tớ có vịnh Hạ Long đẹp nổi tiếng.
Người dân ở quê bạn làm nghề gì?
Quê tớ có nghề thợ mỏ vì ở đây có nhiều mỏ than.

Có một vạch vôi chia chỗ đứng của hai đội. Khi có hiệu lệnh của trọng tài, hai bên ra sức 
kéo. Người đến xem hò reo cổ vũ “Dô ta!”, “Cố lên!”…  Đội nào kéo được chiếc băng 
đỏ và người đứng đầu của đội kia qua vạch vôi là đội thắng cuộc.
 Kéo co là trò chơi rèn luyện sức khỏe và mang tính tập thể cao.
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 BÀI NGHE 16:

Thực hành 5. Nghe đoạn văn

 Lăm vông là tên điệu múa của người Lào. Khi múa, người ta đi theo vòng tròn, 
vừa múa vừa hát một bài dân ca. Có khi người ta múa theo nhịp điệu của một bản nhạc 
do trống, cồng trình diễn.
 Người Lào thường múa Lăm vông trong các cuộc hội hè, gặp gỡ người thân, giờ 
sinh hoạt của lớp học. Điệu múa này lôi cuốn cả nam nữ trẻ tuổi, những người cao tuổi, 
các em thiếu niên. Điệu múa này có thể múa đi, múa lại nhiều lần. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Âm lịch (14)                      
an toàn (15)
ảnh hưởng (4)
Bắc Ninh (13)
bác sĩ (5)                    
bàn việc (2)
bao giờ (10)
bảo vệ (11)
bến xe buýt (15)
bệnh thấp khớp (6)                    
bệnh viện (5)                  
biểu diễn (11)
biểu đồ (4) 
bộ phim (4)
bội thu (16) 
bớt đau (6)
cái xô (3)
cảng biển (13)
cảnh quan thiên nhiên (13)
cầu mong (16)
cấu trúc câu (2)
cây số (1)
chăm chỉ (10)
chăm sóc (5)                         
chăm sóc cây (6)
chán (9)
chấp hành (15)
chơi đùa (8)
chuẩn bị (10)
chúng tớ (2)                                
chương trình thể thao (8)
cố (nhớ) (7)
cô giáo chủ nhiệm (3)
công nhân (5)                    
công trình kiến trúc (13) 

cũng thế (6)                              
cá cầu (9)      
Đà Nẵng  (13)    
dâng dương (14)
di sản văn hóa (13)
diễn kịch (11)
diễn ra (16)
dự án (4)
đãng trí (3)
đào hố (2)
đặt cây (2)
đau (3)
Đền Hùng (14)                 
đẹp (8)
điểm (10)
Định Hóa (15)
đo huyết áp  (5)                   
đỡ mệt (9)
đóng (10)
đồng bào Chăm (14)    
động vật (11)
đốt lửa (6)                                    
đường bộ (15)
giảng lại (9)
giặt giẻ  (3)
giặt giũ (7)
giờ chơi (9)          
Giỗ Tổ (14)                  
giúp (3)
góp phần (13)             
Hạ Long (13)
Hải Phòng (1)
ham  (9)             
hành khách (15)          
hát xoan (14)                    

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

 Phụ lục 2
BẢNG TỪ NGỮ



98

71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104.
105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

hệ sinh thái (4)         
họ và tên (1)
hội Đuổm (14)
hội Gióng (14)                    
hươu cao cổ (11)
kêu cứu (11)
khéo léo (5)                       
khiêng (3)
khô (8)
khó khăn (6)
khu ATK (15)
khuyên (10)
kĩ sư nông nghiệp (6)                 
kinh nghiệm (2)
làm hết (9)               
làm vườn (7)
làm vườn (7)
lần đầu (8)                 
lau bảng (3)
lễ Tam Sinh (14)                     
lễ vật (14)                        
lo lắng (3)
luật giao thông (15)
lúng túng (7)
mang (9)               
miền Trung (13)  
mở (10)
mỏi tay (3)
mưa thuận gió hòa (16)
năm ngoái (1)
ngã ba (15)
nghề (5)                             
nghề chạm gỗ (13)
nghiêm khắc (6)
ngoan ngoãn (10)

nhà (8)        
nhắc (10)
Ninh Bình (13)
nơi sinh (1)
nông trường  (5)                   
nộp (3)
nước thơm (16)
Phú Thọ (14)
phường (1)
phương tiện (15)
quan họ (13)
Quảng Ninh (13)       
quê nội/ngoại (13)        
quê quán (1)
quét lớp  (3)
rừng cây (8)
rước (14)
sách tham khảo (2)
săn bắn (11)
sở thích (1)
sống lâu  (6)
sốt cao (3)
sọt (5)                    
sửa chữa (7)
sưởi (6)
tận tình (5)    
tàu hỏa (15)
taxi (15)
Tây Nguyên (13) 
thác nước (8)         
Thái Nguyên (15)
thầm hứa (10)
thảo luận (4)            
tháp (14)  
thấy (3)                    
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141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
 

. 

thêm (7)
thợ may (5)                    
thông điệp (11)
thu hoạch (5)                      
thú vị (4)          
thuyền (15)
tích cực  (11)
tình huống (2)
tớ (1)
tổ (2)
tô điểm (13) 
tổ tiên (14)                       
trái đất (4)
tranh Đông Hồ (13)      
trồng cây (2)
trực nhật (3)
truyện hay  (9)      
truyện thiếu nhi (9)       
truyền thống (14)
tự thuật (1)

tưới rau (8)
tượng thần (14)
tuyệt chủng (11)
tuyệt vời (8)          
vấn đề (4)                
vất vả (7)
vé (15)
viết liều (7)
vội (3)
vui tính (8) 
vườn    (6)                                
vườn trường (2)                       
xe buýt (15)
xe công nông (15)
xe khách (15)
xe ngựa (15)
xin lỗi  (10)          
xong (3)
xuất trình (15)
xúc động (10) 
ý nghĩa (11)
y tá (5)                                

161.
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173.
174.
175. 
176.
177.
178.
179.
180.
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