Bài 19: uyên, uyêt
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

+e
oe

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

uy+
uyt
uych
uynh
uya
uyu
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+ê
uê
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Đánh Vần
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.)

uyên
uyết

uyến
uyệt

uyền

uyển

uyễn

uyện

uyên
uyên
uyến
uyền
uyển
uyễn
uyện

chuyên
chuyến
chuyền
chuyển
nguyễn
chuyện

duyên
khuyến
huyền
khuyển
xuyễn
huyện

huyên
luyến
nguyền
tuyển

khuyên
tuyến
tuyền

luyện

nguyện

nguyên
xuyến

tuyên

uyêt
uyết
uyệt
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huyết
duyệt

khuyết
huyệt

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

cầu nguyện
bóng chuyền
đọc truyện
trăng khuyết
người tuyết
thuyết trình
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Chính Tả
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-19 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học để các em
viết vào những chỗ trống.)

uyên

uyêt

________________

________________

________________

________________

________________

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

Cầu nguyện.
Vinh đọc kinh cầu nguyện.
Vinh đọc kinh cầu nguyện trước khi ngủ.
Vinh đọc kinh cầu nguyện trước khi lên giường
ngủ.

Bóng chuyền.
Hoàng chơi bóng chuyền.
Hoàng rủ các bạn chơi bóng chuyền.
Hoàng rủ các bạn ra công viên chơi bóng
chuyền.
Sau giờ học, Hoàng rủ các bạn ra công viên
chơi bóng chuyền.

Đọc truyện.
Bố thường đọc truyện.
Bố thường đọc truyện cho Thiện nghe.
Trước khi đi ngủ, bố thường đọc truyện cho
Thiện nghe.
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Trăng khuyết.
Trăng khuyết nhìn giống cái lưỡi liềm.
Đêm nay trăng khuyết nhìn giống cái lưỡi liềm.

Chú người tuyết.
Nguyệt quấn khăn cho chú người tuyết.
Duyên đội mũ và Nguyệt quấn khăn cho chú
người tuyết.

Bài thuyết trình.
Bài thuyết trình thật hay.
Bài thuyết trình thật hay và sâu sắc.
Bài thuyết trình của thầy hiệu trưởng thật hay
và sâu sắc.
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Thứ Tư: Tập Đọc
(Cho các em tự đọc. Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.)

Hạt Giống

Một hạt giống nhỏ rơi xuống đất
và nhanh chóng bị chôn vùi
trong lớp đất mềm.

Hạt giống bị chôn vùi trong lớp
đất mềm. Và rồi một cơn mưa
trút xuống.

Nước mưa thấm vào lòng đất
nơi có hạt giống nhỏ. Hạt giống
nhỏ thỏa thuê uống lấy dòng
nước mưa mát lành.

Dòng nước mát đã dưỡng nuôi
hạt giống nhỏ. Rễ bắt đầu mọc
ra và cắm sâu vào lòng đất.
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Rồi lá và thân cây lú ra, ngoi lên
khỏi mặt đất. Những chiếc lá
hàng ngày cần mẫn hấp thu ánh
nắng mặt trời.

Cây non giờ đã cao hơn và lá
mỗi ngày mọc càng nhiều thêm
trên khắp thân cây. Rễ cũng dài
hơn và cắm chặt vào lòng đất.

Hạt giống nhỏ ngày nào giờ đã
trở thành một cái cây cao lớn và
bắt đầu trổ hoa. Hoa lại cho
thêm nhiều hạt giống mới.

Lại thêm một hạt giống mới rơi
xuống đất mềm. Điều gì sẽ xảy
ra tiếp theo?
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Trả Lời Câu Hỏi
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Nước thấm vào lòng đất đã giúp ích gì cho hạt giống?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Thực vật cần gì để phát triển?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi có hạt giống mới rơi xuống đất mềm?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Thứ Năm: Thêm Dấu
(Đọc các câu ở trang P-19 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em thêm dấu.)

Mot hat giong nho roi xuong
dat va nhanh chong bi chon vui
trong lop dat mem.
Hat giong nho thoa thue uong
lay dong nuoc mua mat lanh.
Re bat dau moc ra va cam sau
vao long dat.
Nhung chiec la hang ngay can
man hap thu anh nang mat troi.
Cay non gio da cao hon va la
moi ngay moc cang nhieu them
tren khap than cay.
Hat giong nho ngay nao gio da
tro thanh mot cai cay cao lon va
bat dau tro hoa.
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Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-19 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em viết chính tả.)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Sửa Lỗi Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-19 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.)

Hạt gióng nhỏ ngày nào giờ đã trỡ thành
một cái cây cao lờn và bắt đầu trổ hoa. (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.)

Vì Sao?

Bố

che dù

Chị Lan

phải đi bộ

trời mưa.
vì

xe hết xăng.

Anh Phi

có thân hình vạm vỡ

anh ấy tập tạ.

Em Vy

giỏi nhất lớp

em ấy chăm học.

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.)

Bố mẹ tặng quà cho
Lộc.
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Vì sao?

Vì hôm nay là ngày sinh nhật

của Lộc.
Bố mẹ tặng quà cho Lộc vì hôm nay
là ngày sinh nhật của Lộc.
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Vì sao?

Vì Vy bị bệnh.

Hôm nay Vy phải
nghỉ học.

vì Vy bị bệnh.
để được khỏe mạnh.
Chị Thy đi thư viện
mỗi tuần.

Vì sao?

Vì sao?

Vì em không muốn mẹ mệt.
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Vì chị ấy thích đọc sách.

Em phụ mẹ nhổ cỏ
trong vườn hoa.
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Bố mẹ giúp em học
Việt Ngữ.

Vì sao?

Vì sao?

Em tắt đèn khi ra
khỏi phòng.

Vì sao?

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày _______
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