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Bài 1: Bài Ôn 
 

Thứ Hai:  Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

ai 
ai cai dai đai gai hai nai 

ái bái cái gái hái lái mái 

ài bài cài chài dài đài gài 

ải cải hải lải nải phải thải 

ãi bãi cãi đãi gãi hãi nhãi 

ại bại dại đại hại lại ngại 

oi 
oi coi moi ngoi nhoi toi thoi 

ói bói cói đói gói ngói nhói 

òi còi chòi đòi giòi lòi ngòi 

ỏi gỏi giỏi hỏi mỏi sỏi tỏi 

õi cõi dõi lõi ngõi sõi  

ọi chọi gọi lọi mọi trọi  

ôi 
ôi bôi côi đôi hôi khôi môi 

ối bối cối chối đối gối tối 

ồi bồi chồi đồi hồi mồi ngồi 

ổi bổi chổi đổi nổi sổi thổi 

ỗi cỗi dỗi đỗi lỗi mỗi rỗi 

ội bội cội dội đội gội hội 

ơi 
ơi bơi chơi dơi khơi nơi phơi 

ới bới chới mới nới phới tới 

ời dời đời hời lời ngời thời 

ởi bởi cởi gởi hởi khởi sởi 

ỡi cỡi hỡi     

ợi đợi giợi hợi lợi ngợi sợi 
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ui 
ui chui lui mui nui sui tui 

úi búi cúi chúi múi núi thúi 

ùi bùi cùi chùi lùi mùi sùi 

ủi củi lủi mủi nhủi phủi rủi 

ũi cũi chũi mũi    

ụi bụi cụi lụi rụi thụi trụi 

ưi 
ửi chửi cửi gửi ngửi   
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Chính Tả 
(Đọc các từ ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.)   

 

ai   oi   ôi   ơi  ui   ưi 

  

________________ ________________ 

 
22  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ay 
ay bay cay đay hay lay may 

áy cáy đáy láy máy váy  

ày bày cày đày mày này tày 

ảy bảy nảy xảy    

ãy hãy nãy     

ạy cạy chạy lạy    
 

ây 
ây bây cây dây đây gây mây 

ấy bấy cấy đấy lấy mấy tấy 

ầy bầy cầy đầy gầy lầy rầy 

ẩy bẩy đẩy gẩy khẩy lẩy mẩy 

ẫy bẫy dẫy đẫy gẫy lẫy nẫy 

ậy bậy cậy dậy đậy gậy lậy 
 

uy 
uy duy huy nguy suy tuy truy 

úy húy túy thúy    

ùy chùy tùy thùy    

ủy hủy tủy thủy    

ũy lũy      

ụy lụy tụy thụy    
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ay     ây     uy 

 

 

________________ ________________ 

 

 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Tư:  Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ia 
ia bia chia hia kia nia ria 

ía bía đía mía nghía tía vía 

ìa bìa chìa đìa kìa lìa thìa 

ỉa chỉa đỉa khỉa mỉa rỉa tỉa 

ĩa chĩa dĩa đĩa nĩa nghĩa  

ịa bịa địa lịa    
 

oa 
oa hoa khoa loa ngoa toa thoa 

óa đóa góa hóa khóa lóa tóa 

òa hòa lòa nhòa tòa xòa  

ỏa hỏa khỏa tỏa thỏa xỏa  

õa lõa xõa     

ọa dọa đọa họa tọa   
 

ua 
ua bua cua chua đua khua mua 

úa búa chúa lúa múa   

ùa bùa chùa đùa hùa lùa mùa 

ủa bủa của tủa    

ũa dũa đũa     

ụa bụa lụa     
 

ưa 
ƣa cưa chưa dưa đưa mưa tưa 

ứa cứa chứa dứa đứa hứa nứa 

ừa bừa chừa dừa lừa ngừa thừa 

ửa cửa chửa lửa mửa nửa rửa 

ữa bữa chữa nữa sữa vữa  

ựa bựa cựa dựa lựa ngựa rựa 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ia     oa     ua     ưa 

  

________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 
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Thứ Năm: Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Tới Giờ Đi Ngủ 
 

  

Huy thích chơi với đồ chơi của 

cậu ấy.  Giờ đã muộn.  Đã đến 

giờ Huy phải đi ngủ. 

 

“Muộn rồi,” bố của Huy nói.  

“Chuẩn bị đi ngủ nào.” 

“Vâng, con sẽ chuẩn bị,” Huy 

nói. 

 

  
Huy chuẩn bị đi ngủ.  Cậu ấy 

thay quần áo. 

Huy chuẩn bị đi ngủ.  Cậu ấy 

rửa tay và mặt. 
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Huy chuẩn bị đi ngủ.  Cậu ấy 

đánh răng. 

Huy chuẩn bị đi ngủ.  Cậu ấy 

uống một ly nước. 

 

  

Huy chuẩn bị đi ngủ.  Cậu ấy 

mặc đồ ngủ vào. 

Huy leo lên giường.  Bố đọc 

truyện cho Huy và gấu bông 

nghe. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Để chuẩn bị đi ngủ, Huy làm gì trước tiên? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
2. Huy làm gì ngay sau khi đánh răng? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
3. Khi Huy lên giường, bố làm gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Giơ đa muôn.  Đa đên giơ Huy 

phai đi ngu. 

 

“Muôn rôi,” bô cua Huy noi.  

“Chuân bi đi ngu nao.” 

 

Huy chuân bi đi ngu.  Câu ây 

thay quân ao. 

 

Câu ây rưa tay va măt. 

 

Câu ây măc đô ngu vao. 

 

Câu ây leo lên giương.  Bô đoc 

truyên cho Huy va gâu bông 

nghe. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P -1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Cậu ấy rữa tay và mặc.  (2 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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