Bài 8: ac, ec
Thứ Hai: Ôn Bài
(Ôn lại các vần cho các em.)
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Đánh Vần
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.)

ac
ác
ạc

bác
bạc

các
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ẹc
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léc
khẹc

méc

néc

téc
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Tập Viết
(Cho các em viết những chữ sau đây.)

thác nước
khuân vác
hồng hạc
con kéc
con khẹc
dân tộc Xéc
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Chính Tả
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-8 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học để các em
viết vào những chỗ trống.)

ac

ec

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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Thứ Ba: Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây.)

Thác Cam Ly.
Thác Cam Ly ở Đà Lạt.
Thác Cam Ly là thắng cảnh đẹp ở Đà Lạt.
Thác Cam Ly là một trong những thắng cảnh
đẹp ở Đà Lạt.

Khuân vác.
Làm nghề khuân vác.
Chú Hợp làm nghề khuân vác.
Chú Hợp làm nghề khuân vác rất mệt nhọc.

Chim hồng hạc.
Chim hồng hạc có bộ lông màu hồng.
Chim hồng hạc có bộ lông màu hồng vì ăn tôm
và tép.
Chim hồng hạc có được bộ lông màu hồng vì chỉ
ăn tôm và tép.
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Con kéc.
Con kéc nhà Tâm.
Con kéc nhà Tâm cất lên tiếng chào.
Con kéc nhà Tâm cất lên tiếng chào mỗi khi
khách đến nhà.

Con khẹc.
Con khỉ là con khẹc.
Con khỉ còn được gọi là con khẹc.
Ở vài nơi, con khỉ còn được gọi là con khẹc.

Dân tộc Xéc.
Dân tộc Xéc là một trong năm mươi bốn dân
tộc.
Dân tộc Xéc là một trong năm mươi bốn dân tộc
của nước Việt Nam ta.
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Thứ Tư: Tập Đọc
(Cho các em tự đọc. Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.)

Loài Vật Ăn Gì?

Loài bò thích ăn cỏ.
Chúng nhai trệu trạo.

Loài chim thích ăn các
loại hạt. Chúng mổ lách
chách.

Loài gấu trúc thích ăn lá
cây. Chúng nhai trếu tráo.

Loài ếch thích ăn côn
trùng. Chúng táp tặc tặc.
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Loài khỉ thích ăn trái cây.
Chúng nhai nhóp nhép.

Loài hải cẩu thích ăn cá.
Chúng nuốt ừng ực.

Loài dê thích ăn mọi thứ.
Này dừng lại! Đó là chiếc
vớ của tôi.

Này dừng lại! Đó là chiếc
giày của tôi.
Này dừng lại! Đó là
quyển sách của tôi.
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Trả Lời Câu Hỏi
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Con gì thích ăn cỏ?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Con gì thích ăn trái cây?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Con dê thích ăn gì?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Thứ Năm: Thêm Dấu
(Đọc các câu ở trang P-8 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em thêm dấu.)

Loai bo thich ăn co.
nhai trêu trao.

Chung

Loai chim thich ăn cac loai hat.
Chung mô lach chach.
Loai gâu truc thich ăn la cây.
Chung nhai trêu trao.
Loai êch thich ăn côn trung.
Chung tap tăc tăc.
Loai khi thich ăn trai cây.
Chung nhai nhop nhep.
Loai hai câu thich ăn ca.
Chung nuôt ưng ưc.
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Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-8 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em viết chính tả.)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Thứ Sáu: Ngữ Vựng
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây. Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho
hình đó.)

Khi Nào?

buổi sáng

buổi trưa

buổi chiều

buổi tối

Làm Gì?

thức dậy

đánh răng

mặc quần áo

đón xe buýt

thu dọn
nhà cửa

đọc sách

đi bộ

gọi điện thoại

đi ngủ

__________

Buổi sáng

anh Huy

thức dậy.

Buổi trưa

cô Trâm

thu dọn nhà cửa.

Buổi chiều

anh Quốc

Buổi tối
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...

gọi điện thoại.
...
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Tập Làm Văn
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây. Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.)

Làm gì? Đón xe buýt.
Khi nào? Buổi sáng.
Buổi sáng anh Huy đón xe buýt.
anh Huy

Làm gì?
Khi nào? Buổi trưa.
Buổi trưa cô Trâm
cô Trâm

Làm gì?
Khi nào? Buổi chiều.

hai bác Hòa

Làm gì?
Khi nào? Buổi tối.

anh Quốc
Tiếng Nước Tôi

127

Buổi sáng em

buổi sáng

Buổi trưa em

buổi trưa

buổi chiều

buổi tối
Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày _______
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