Bài 20: oăn, oăm, oăc, oăng
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+ uyê+
uyt
uyên
uych uyêt
uynh
uya
uyu
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+ê
uê
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Đánh Vần
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.)

oăn
oăm
oắc
oăng

oắn
oắm
oặc
oắng

oằn
oằng

oăn
oăn
oắn
oằn

khoăn
xoắn
ngoằn

xoăn

oăm
oắm

hoắm

oăc
oắc
oặc

hoắc
hoặc

ngoắc
ngoặc

oăng
oăng
oắng
oằng
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loăng
khoắng
loằng

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

tóc xoăn
sâu hoắm
nhọn hoắc

“”

ngoặc kép
loằng ngoằng
loăng quăng
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Chính Tả
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-20 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học để các em
viết vào những chỗ trống.)

oăn oăm oăc oăng

“”
________________

________________

________________

________________

________________

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

Tóc xoăn.
Loan có mái tóc xoăn.
Loan có mái tóc xoăn tự nhiên.
Loan có mái tóc xoăn tự nhiên trông rất đáng
yêu.

Sâu hoắm.
Cái hang sâu hoắm.
Nhìn cái hang sâu hoắm, Lan thấy sợ.
Nhìn cái hang sâu hoắm, Lan thấy sợ không
dám bước vào.

Nhọn hoắc.
Có nhiều lớp răng nhọn hoắc.
Cá mập có nhiều lớp răng nhọn hoắc.
Cá mập có nhiều lớp răng nhọn hoắc dùng để
cắn xé.
Cá mập có nhiều lớp răng nhọn hoắc dùng để
cắn xé khi tấn công con mồi.
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Dấu ngoặc kép.
Em phải dùng dấu ngoặc kép.
Khi trích dẫn lời nói của người khác, em phải
dùng dấu ngoặc kép.
Cô giáo dạy: “Khi trích dẫn lời nói của người
khác, em phải dùng dấu ngoặc kép.”

“”

Loằng ngoằng.
Sợi dây cứ loằng ngoằng.
Sợi dây cứ loằng ngoằng khiến em vất vả lắm
mới gỡ rối được.

Chạy loăng quăng.
Chú chó thường chạy loăng quăng.
Chú chó thường chạy loăng quăng quanh em.
Chú chó thường chạy loăng quăng quanh em
mỗi khi em đi học về.
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Thứ Tư: Tập Đọc
(Cho các em tự đọc. Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.)

Trận Bão Tuyết

Bên ngoài, trời bắt đầu trở lạnh.
Gió đang thổi. Một cơn gió lạnh
buốt thổi mạnh trên không.

Trinh và Thiên chạy vào nhà.
Chúng choàng thêm chiếc áo
khoác cho đỡ lạnh.

Cả hai trở ra ngoài. Những
bông tuyết trắng bắt đầu rơi.

Trinh và Thiên há miệng.
Chúng đưa lưỡi đón bắt những
bông tuyết lạnh buốt.
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Tuyết bắt đầu rơi nhanh, càng
lúc càng nhanh hơn.

Tuyết bắt đầu dày lên, càng lúc
càng dày thêm.

Gió thổi mạnh hơn. Trời càng
lúc càng lạnh hơn.

Trinh và Thiên trở vào nhà.
Không khí ấm áp thật dễ chịu.
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Trả Lời Câu Hỏi
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Tại sao Trinh và Thiên chạy vào nhà?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Chuyện gì xảy ra khi hai em trở ra ngoài?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Cảm giác của Trinh và Thiên ra sao lúc ở ngoài chơi tuyết?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Thứ Năm: Thêm Dấu
(Đọc các câu ở trang P-20 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em thêm dấu.)

Trinh va Thien chay vao nha.
Chung choang them chiec ao
khoac cho do lanh.
Ca hai tro ra ngoai. Nhung
bong tuyet trang bat dau roi.
Trinh va Thien ha mieng.
Chung dua luoi don bat nhung
bong tuyet lanh buot.
Tuyet bat dau roi nhanh, cang
luc cang nhanh hon.
Gio thoi manh hon. Troi cang
luc cang lanh hon.
Trinh va Thien tro vao nha.
Khong khi am ap that de chiu.
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Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-20 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em viết chính tả.)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Sửa Lỗi Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-20 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.)

Trinh và Thiên hã miệng. Chúng đua lưỡi
đón bắt những bông tuyệt lạnh buốt. (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...

Vì...

để chích ngừa

để kiếm tiền

vì cần chích ngừa

vì muốn kiếm tiền vì muốn được yên tĩnh

Vào mùa xuân bố gieo hạt giống

để được yên tĩnh

...
hạt nẩy mầm.

để

Vào mùa hè mẹ chở em đi học bơi

...

cần

cho em biết bơi.

muốn

sân sạch đẹp.

vì
Vào mùa thu em phụ bố quét lá cây

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.)

Vào mùa đông những
con ngỗng bay về
hướng nam.

Vì sao?

Để làm gì? Để tránh lạnh.

Vào mùa đông những con ngỗng bay
về hướng nam để tránh lạnh.

Vì cần tránh lạnh.

Vào mùa đông những con ngỗng bay
về hướng nam vì cần tránh lạnh.
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để được khỏe mạnh.

Vào mùa đông những
con ngỗng bay về
hướng nam.
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Vào mùa Thu, em
phụ bố quét lá.

Vì sao?

Để làm gì? Để cho sân sạch đẹp.

Vì muốn cho sân sạch đẹp.

Vào mùa hè, mẹ chở
em đi học bơi.
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Vào mùa Thu, em
phụ bố quét lá.

Để làm gì?
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Vì sao?

Vào mùa hè, mẹ chở
em đi học bơi.

Để làm gì?

Vì sao?

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày _______
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