Bài 7: iêt, iêp, iêc
Thứ Hai: Ôn Bài
(Ôn lại các vần cho các em.)

+i
ai
oi
ôi
ơi
ui
ưi

+y
ay
ây
uy
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+a
ia
oa
ua
ưa

+o
ao
eo

+u
au
âu
êu
iu
ưu

+e
oe

+ê
uê
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Đánh Vần
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.)

iết
iếp
iếc

iệt
iệp
iệc
iêt

iết
iệt

biết
biệt

chiết
chiệt

khiết
diệt

miết
liệt

riết
nhiệt

siết
thiệt

kiếp
tiệp

liếp
thiệp

niếp

nhiếc

tiếc

xiếc

iêp
iếp
iệp

chiếp
diệp

diếp
điệp

hiếp
hiệp

iêc
iếc
iệc
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biếc
tiệc

điếc
việc

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

Việt Nam
viết chì
tấm thiệp
rau diếp
gánh xiếc
làm việc
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Chính Tả
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-7 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học để các em
viết vào những chỗ trống.)

iêt
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iêp

iêc

________________

________________

________________

________________

________________

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

Việt Nam.
Nước Việt Nam được chia ra làm ba miền.
Nước Việt Nam được chia ra làm ba miền: Bắc,
Trung và Nam.
Nước Việt Nam ta có hình cong như chữ S và
được chia ra làm ba miền: Bắc, Trung và
Nam.

Viết chì.
Việt cho Vũ mượn cây viết.
Việt cho Vũ mượn cây viết chì vì Vũ quên không
mang theo.
Việt cho Vũ mượn cây viết chì vì Vũ quên không
mang theo viết chì vào lớp.

Thiệp.
Em gửi thiệp chúc Tết.
Em gửi thiệp chúc Tết ông bà và cha mẹ.
Em gửi thiệp chúc Tết ông bà, cha mẹ và tất cả
những người thân.
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Rau diếp.
Mẹ trộn rau diếp.
Mẹ trộn rau diếp với thịt bò.
Mẹ trộn rau diếp với thịt bò không những ngon
mà lại còn rất bổ.

Xiếc.
Đi coi xiếc.
Gia đình em đi coi xiếc.
Gia đình em đi coi xiếc thật là vui.
Tối hôm Thứ Bảy vừa qua, gia đình em đi coi
xiếc thật là vui.

Làm việc.
Làm việc vất vả.
Tuy làm việc vất vả, bố vẫn luôn dành thời giờ
giúp chúng em.
Tuy làm việc vất vả, bố vẫn luôn dành thời giờ
giúp chúng em làm bài tập cho lớp Việt Ngữ.
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Thứ Tư: Tập Đọc
(Cho các em tự đọc. Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.)

Tôi Cá Là Tôi Có Thể...

“Tôi cá là tôi có thể nhảy qua
con sông này,” Gấu nói.
“Tôi cá là bạn không thể,”
Chuột Túi nói.

Thế rồi Gấu chạy đến con sông
và nhảy. Ùm! Gấu rơi tõm
xuống nước. Gấu đã không thể
nhảy qua con sông đó.

“Tôi cá là tôi có thể nhảy qua
bức tường cao đó,” Gấu nói.
“Tôi cá là bạn không thể,” Dê
nói.

Thế rồi Gấu chạy tới bức tường
cao và nhảy. Rầm! Gấu va vào
bức tường. Gấu đã không thể
nhảy qua bức tường cao đó.
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“Tôi cá là tôi có thể đu trên sợi
dây này,” Gấu nói.
“Tôi cá là bạn không thể,” Cáo
nói.

Thế rồi Gấu bám vào sợi dây,
lấy đà và nhảy. Phực! Sợi dây
đứt ngang. Gấu té xuống đất.
Gấu đã không thể đu trên sợi
dây đó.

“Tôi cá là tôi có thể ngủ suốt
mùa đông,” Gấu nói.
“Tôi cá là bạn không thể,” Chim
nói.

Thế rồi Gấu chui vào hang. Nó
nằm cuộn mình thành một trái
banh lớn. Khò khò! Gấu thiếp
đi. Và Gấu đã ngủ suốt cả mùa
đông dài.
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Trả Lời Câu Hỏi
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Tại sao sợi dây bị đứt?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Gấu có thể làm được gì?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Gấu có thắng cuộc được lần nào không?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Thứ Năm: Thêm Dấu
(Đọc các câu ở trang P-7 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em thêm dấu.)

“Toi ca la toi co the nhay qua
con song nay,” Gau noi.
The roi Gau chay den con song
va nhay.
Gau da khong the nhay qua buc
tuong cao do.
“Toi ca la toi co the du tren soi
day nay,” Gau noi.
Phuc! Soi day dut ngang. Gau
te xuong dat.
No nam cuon minh thanh mot
trai banh lon.
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Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-7 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em viết chính tả.)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Sửa Lỗi Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-7 phầ n Phu ̣ Lu ̣c 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.)

Gấu đã khôn thề đu trên sỡi dây đó. (3 lỗi)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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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.)

Làm Nghề Gì?

cảnh sát

lính cứu hỏa

họa sĩ

bồi bàn

thợ chụp hình

thợ cắt tóc

thợ mộc

người đưa thư

nhà ảo thuật

nông dân

(Cho các em nối những nghề nghiệp với công việc sao cho đúng.)

cảnh sát ○
lính cứu hỏa ○
họa sĩ ○
bồi bàn ○
thợ chụp hình ○
thợ cắt tóc ○
thợ mộc ○
người đưa thư ○
nhà ảo thuật ○
nông dân ○
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○ giữ gìn trật tự và an ninh
○ chụp hình
○ trồng trọt và nuôi súc vật
○ dập tắt lửa và cứu người
○ cắt tóc
○ vẽ tranh
○ phục vụ khách trong nhà hàng
○ đóng, sửa chữa những đồ bằng gỗ
○ làm trò ảo thuật
○ phát thư, làm ở bưu điện
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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 nghề gì? Cảnh sát.
Bác Minh là một cảnh sát.
Bác ấy giữ gìn trật tự và an ninh.
bác Minh

Làm nghề gì? Thợ chụp hình.
Chú Kiệt là thợ chụp hình.
Chú ấy
chú Kiệt

Làm nghề gì? Thợ mộc.

cậu Trí

Làm nghề gì?

cô Vân
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chú Thành

bác Đông

Bố em
Ông ấy
bố em

Mẹ em
Bà ấy
mẹ em
Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày _______
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