Bài 18: uyt, uych, uynh, uya, uyu
Thứ Hai: Ôn Bài
(Ôn lại các vần cho các em.)

+i
ai
oi
ôi
ơi
ui
ưi
iê+
iên
iêm
iêt
iêp
iêc
iêng
iêu

+y
ay
ây
uy

+a
ia
oa
ua
ưa

+o
ao
eo

+u
au
âu
êu
iu
ưu

ươ+
ươn
ươm
ươt
ươp
ươc
ương
ươi
ươu

uô+
uôn
uôm
uôt
uôc
uông
uôi

uâ+
uân
uât
uâng

oa+
oan
oam
oat
oap
oac
oach
oang
oanh
oai
oay
oao
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+e
oe

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

uýt
uỵch
uynh
uya
uỷu

uỳnh

uyt
uýt

buýt

huýt

suýt

xuýt

uych
uỵch

huỵch

uynh
uynh
uỳnh

huynh
huỳnh

khuynh

uya
uya

khuya

uyu
uỷu
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khuỷu
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Tập Viết
(Cho các em viết những chữ sau đây.)

xe buýt
huỳnh huỵch
huynh trưởng
đêm khuya
khuỷu tay
khúc khuỷu
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Chính Tả
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-18 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học để các em
viết vào những chỗ trống.)

uyt

uych uynh
uya uyu

________________

________________

________________

________________

________________

________________

240

Tiếng Nước Tôi

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

Xe buýt.
Thiên và Trinh đón xe buýt.
Thiên và Trinh đón xe buýt đến trường học.
Mỗi buổi sáng, Thiên và Trinh đón xe buýt đến
trường học.

Đấm huỳnh huỵch.
Không được đấm huỳnh huỵch.
Không được đấm huỳnh huỵch vào mặt hay đầu
em.
Mẹ dặn Nam: “Khi giỡn với em, không được
đấm huỳnh huỵch vào mặt hay đầu em.”

Huynh trưởng.
Anh Huỳnh là một huynh trưởng.
Anh Huỳnh là một huynh trưởng gương mẫu.
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Đêm khuya.
Mẹ săn sóc em, kể cả những đêm khuya.
Mẹ luôn kề cận săn sóc em, kể cả những đêm
khuya.
Mỗi khi em bị bệnh, mẹ luôn kề cận săn sóc em,
kể cả những đêm khuya.

Khuỷu tay.
Bác Hai đặt khuỷu tay lên bàn.
Chú Tư và bác Hai đặt khuỷu tay lên bàn.
Chú Tư và bác Hai đặt khuỷu tay lên bàn để đọ
sức với nhau.

Khúc khuỷu.
Khúc khuỷu khó đi.
Con đường làng khúc khuỷu khó đi.
Con đường làng dẫn đến nhà ngoại thật là khúc
khuỷu khó đi.
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Thứ Tư: Tập Đọc
(Cho các em tự đọc. Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.)

Xƣa Và Nay

Bà cố ơi, ngày xưa như thế nào
hả bà? Nó như thế nào khi bà
còn nhỏ giống như cháu bây giờ?

Bà cố ơi, khi đó bà có xem ti-vi
không? Khi bà còn nhỏ như
cháu, bà có xem ti-vi không?

Không, Tâm yêu dấu ạ. Hồi đó
bà không có ti-vi. Khi bà còn
nhỏ như cháu, bà nghe ra-đi-ô.

Bà cố ơi, khi đó bà có đi máy bay
không? Khi bà còn nhỏ như
cháu, bà có đi máy bay không?

Không, Tâm yêu dấu ạ. Hồi đó
bà không đi máy bay. Khi bà còn
nhỏ như cháu, bà đi xe lửa.

Bà cố ơi, khi đó bà có chơi trò
chơi điện tử không? Khi bà còn
nhỏ như cháu, bà có chơi trò chơi
điện tử không?
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Không, Tâm yêu dấu ạ. Hồi đó bà
không có trò chơi điện tử. Khi bà
còn nhỏ như cháu, bà chơi cờ.

Bà cố ơi, khi đó bà có đồ chơi
bằng nhựa không? Khi bà còn
nhỏ như cháu, bà có đồ chơi bằng
nhựa không?

Không, Tâm yêu quý ạ. Hồi đó
bà không có đồ chơi bằng nhựa.
Khi bà còn nhỏ như cháu, bà chơi
đồ chơi bằng gỗ.

Bà cố ơi, khi bà còn nhỏ như
cháu, bà có hạnh phúc không?

Có, Tâm ạ. Khi bà còn nhỏ như
cháu, bà rất hạnh phúc.

Khi đó, bà cũng có một người bà
yêu bà thật nhiều như bà yêu
cháu vậy.
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Trả Lời Câu Hỏi
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Tâm coi ti-vi. Còn bà cố lúc nhỏ đã làm gì?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Lúc nhỏ bà cố đi đây đó bằng gì?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Tâm và bà cố có nói tới việc đọc sách không?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Thứ Năm: Thêm Dấu
(Đọc các câu ở trang P-18 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em thêm dấu.)

No nhu the nao khi ba con nho
giong nhu chau bay gio?
Khi ba con nho nhu chau, ba co
xem ti-vi khong?
Khong, Tam yeu dau a, hoi do
ba khong co ti-vi.
Khi ba con nho nhu chau, ba di
xe lua.
Ba co oi, khi ba con nho nhu
chau, ba co hanh phuc khong?
Khi đo, ba cung co mot nguoi
ba yeu ba that nhieu nhu ba yeu
chau vay.
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Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-18 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em viết chính tả.)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Sửa Lỗi Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-18 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.)

Có, Tâm ạ. Khi bà còng nhõ như cháu, bà
rắt hạnh phúc. (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.)

Để Làm Gì?

Chú
Tư
Bố

quậy bột

Tèo

bắt giun

đi câu cá.

Em

dành dụm tiền

giúp người nghèo.

đi làm

làm bánh quy.
để

lấy tiền nuôi gia đình.

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.)

Bà ngoại trồng cây
táo.

Để làm gì? Để có trái

ăn.

Bà ngoại trồng cây táo để có trái ăn.
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Để làm gì? Để được khỏe mạnh.

Em ăn nhiều trái cây
và rau quả.

để được khỏe mạnh.
Bố đóng một cái bàn
mới.

Để làm gì? Để biết bơi.
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Để làm gì? Để cho em ngồi học.

Ân và Lộc đi học bơi.
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Mẹ làm một cái bánh
lớn.

Để làm gì?

Để làm gì?

Bố tập cho em lái xe
đạp.

Để làm gì?

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày _______
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