Bài 21: oen, oem, oet, oeng, oeo
Thứ Hai: Ôn Bài
(Ôn lại các vần cho các em.)

iê+
iên
iêm
iêt
iêp
iêc
iêng
iêu

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

oă+
oăn
oăm
oăc
oăng
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Đánh Vần
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.)

oen
oém
oét
oèng
oéo

oẹt
oẻo

oẹo

oen
oen

hoen

khoen

oem
oém

ngoém

oet
oét
oẹt

choét
choẹt

hoét
loẹt

khoét
toẹt

loét

toét

oeng
oèng

xoèng

oeo
oéo
oẻo
oẹo
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ngoéo
ngoẻo
ngoẹo
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Tập Viết
(Cho các em viết những chữ sau đây.)

khoen tai
vết hoen
khoét bí
nhổ toẹt
móc ngoéo
ngoẹo cổ

Tiếng Nước Tôi

281

Chính Tả
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-21 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học để các em
viết vào những chỗ trống.)

oen oem oet
oeng oeo
________________

________________

________________

________________

________________

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

Đôi khoen.
Mẹ mua cho Loan đôi khoen tai.
Mẹ mua cho Loan đôi khoen tai bằng vàng.
Loan năn nỉ mẹ mua cho Loan đôi khoen tai
bằng vàng.

Vết hoen.
Những vết hoen trên áo.
Làm rớt đồ ăn để lại những vết hoen trên áo.
Chú Hưng sơ ý làm rớt đồ ăn để lại những vết
hoen trên áo.

Khoét.
Bố khoét trái bí ngô.
Bố khoét trái bí ngô rồi cắt thành chiếc đèn.
Bố khoét trái bí ngô rồi cắt thành chiếc đèn
Jack-o’-lantern.
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Nhổ toẹt.
Tí liền nhổ toẹt hớp nước.
Tí liền nhổ toẹt hớp nước chưa kịp nuốt.
Khi biết đó là nước muối, Tí liền nhổ toẹt hớp
nước chưa kịp nuốt.

Móc ngoéo.
Lan và Cúc móc ngoéo.
Lan và Cúc móc ngoéo hứa sẽ là bạn thân.
Lan và Cúc móc ngoéo hứa sẽ mãi là bạn thân.

Ngoẹo đầu.
Anh Vũ ngoẹo đầu.
Anh Vũ ngoẹo đầu qua lại nhiều lần.
Anh Vũ ngoẹo đầu qua lại nhiều lần để vận
động các cơ ở cổ.
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Thứ Tư: Tập Đọc
(Cho các em tự đọc. Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.)

Cô Khỉ Leo Trèo

Cô khỉ Đào rất thích leo trèo
Cô thić h leo lên trên đin̉ h của
mọi thứ.

Cô thić h leo trèo trên những
thanh xà đu . Cô leo vào và leo
ra. Cô leo lên chót đỉnh của
những thanh xà đu.
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.

Đào leo trèo suố t ngày . Cô leo
lên một cái cây cao lớn . Cô leo
lên nhánh cây trên cùng của cái
cây đó.

Đào leo lên cây cô ̣t cờ cao . Cô
leo lên tận chót đỉnh của cột cờ.
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Đào thić h leo lên cái tháp cao .
Cô leo lên, lên mãi . Cô leo lên
tận đin
̉ h tháp.

Đào leo lên cái thang lớn . Cô
leo thang lên tận mái nhà.

Đào thić h leo lên những ngọn
núi cao. Cô leo lên tận đỉnh núi .
Cô thić h leo núi nhấ t.

Đào thić h đươ ̣c ở trên đin̉ h
.
Nhưng Đào luôn phải leo xuố ng.
Đôi khi leo xuố ng la ̣i vui hơn ở
trên đin̉ h. Đôi khi thì không.
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Trả Lời Câu Hỏi
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Cô khỉ Đào thích làm gì?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Cô dùng cái gì để leo lên mái nhà?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Đào thích leo lên đâu nhất?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Tiếng Nước Tôi

287

Thứ Năm: Thêm Dấu
(Đọc các câu ở trang P-21 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em thêm dấu.)

Co khi Dao rat thich leo treo.

Co leo len nhanh cay tren cung
cua cai cay do.
Co thich leo treo tren nhung
thanh xa du. Co leo vao va leo
ra.
Dao thich leo len cai thap cao.
Co leo len, len mai.
Dao leo len cai thang lon. Co
leo thang len tan mai nha.
Dao thich leo len nhung ngon
nui cao. Co leo len tan dinh
nui.
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Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-21 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em viết chính tả.)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Sửa Lỗi Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-21 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.)

Đôi khi leo xuố ng lại vui hôn ở trên đ ĩnh.
Đôi khi thì khôn. (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.)

Khi Nào?
Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

...

buổi sáng

buổi trưa

buổi chiều

...

hôm qua

hôm nay

ngày mai

...

trước khi...

sau khi...

khi...

...

mỗi ngày

mỗi tuần

mỗi Chúa Nhật

...

Ở Đâu?
ở trường học

ở bệnh viện

ở tiệm sách

...

ở trên

ở trước

ở giữa

...

Để Làm Gì?
để nuôi gia đình

để biết tiếng Việt

để làm quà cho mẹ ...

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.)

Chị Thu mua cho em
một cây dù.
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Khi nào?

Hôm qua.
Ở đâu? Ở tiệm Target.
Để làm gì? Để em che khi trời mưa.
Hôm qua chị Thu mua cho em một
cây dù ở tiệm Target để em che khi trời
mưa.
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Khi nào?

Khi bé ngủ.

Ở đâu?
Để làm gì? Để bé không bị thừc giấc.

Khi nào?

Bố mẹ muốn em nói
tiếng Việt.
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Em vặn ti-vi nhỏ tiếng
lại.

Mỗi khi em nói chuyện với

bố mẹ.
Ở đâu?
Để làm gì? Để em giỏi tiếng Việt.
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Khi nào?
Ở đâu?

Để làm gì? Để chuẩn bị thi.

Anh Hải ôn bài Việt
Ngữ.

Khi nào?
Ở đâu?
Em mua một gói quà.

Để làm gì?

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày _______
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