Bài 22: uêch, uênh, oong
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

oă+
oăn
oăm
oăc
oăng

oe+
oen
oem
oet
oeng
oeo
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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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Đánh Vần
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.)

uếch
uênh
oong

uệch
uềnh
uêch

uếch
uệch

huếch
huệch

nguệch

tuệch

uênh
uênh
uềnh

huênh
tuềnh

oong
oong
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boong

toong

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

rỗng tuếch
khuếch khoác
nguệch ngoạc

huênh hoang
cái soong
boong tàu
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295

Chính Tả
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-22 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học để các em
viết vào những chỗ trống.)

uêch

uênh

oong

________________

________________

________________

________________

________________

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

Rỗng tuếch.
Túi tiền rỗng tuếch.
Túi tiền của bố rỗng tuếch.
Sau khi mua chiếc máy vi tính, túi tiền của bố
rỗng tuếch
Sau khi mua chiếc máy vi tính cho em, túi tiền
của bố rỗng tuếch.

Khuếch khoác.
Anh Ba thì luôn khuếch khoác.
Anh Hai thì luôn khiêm nhường; ngược lại, anh
Ba thì luôn khuếch khoác.

Nguệch ngoạc.
Chữ viết của Tí rất nguệch ngoạc.
Chữ viết của Tí rất nguệch ngoạc nên mẹ bắt Tí
tập viết.
Chữ viết của Tí rất nguệch ngoạc nên mẹ bắt Tí
tập viết mỗi ngày.
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Thói huênh hoang.
Thói huênh hoang là thói hư.
Thói huênh hoang, coi thường người khác là
thói hư.
Thói huênh hoang, coi thường người khác là
thói hư không nên bắt chước.

Soong.
Mẹ bỏ gạo vào soong.
Để nấu cháo, mẹ bỏ gạo vào soong.
Để nấu cháo, mẹ bỏ gạo vào soong, đậy nắp lại
rồi ninh cho thật kỹ.

Boong tàu.
Boong tàu đầy ắp cá.
Đoàn đánh cá trở về cùng những boong tàu đầy
ắp cá.

298

Tiếng Nước Tôi

Thứ Tư: Tập Đọc
(Cho các em tự đọc. Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.)

Thay Mùa
Tôi sống ở nơi mà thời tiết
thay đổi suốt năm. Nó thay
đổi theo từng mùa. Chúng ta
có bốn mùa.

Chúng ta bắt đầu với mùa
xuân. Sau đó là mùa hè.
Rồi đến mùa thu. Rồi đến
mùa đông.
Bây giờ là mùa xuân. Tuyết
tan. Thời tiết ấm dần lên, và
cây cối bắt đầu phát triển.
Ngày dài hơn, và đêm ngắn
lại. Tôi mặc một chiếc áo
khoác.
Bây giờ là mùa hè. Thời tiết
thì nóng, và cây cối phát
triển hơn. Ngày thì dài, và
đêm thì ngắn. Tôi mặc quần
đùi.
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Bây giờ là mùa thu. Thời
tiết mát hơn, và cây cối tạm
ngưng phát triển. Ngày ngắn
hơn, và đêm dài thêm. Tôi
mặc một chiếc áo len.
Bây giờ là mùa đông. Thời
tiết lạnh cóng. Rất nhiều cây
bị chết. Tuyết bắt đầu rơi,
và ngày thì ngắn. Tôi mặc
thêm một chiếc áo lạnh.
Thời tiết thay đổi theo từng
mùa. Nó ấm dần lên, và
ngày trở nên dài hơn. Sau
đó thời tiết mát, và ngày thì
ngắn hơn.

Kế đến, mùa xuân trở lại.
Chu kỳ lại quay trở lại từ
đầu.
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Trả Lời Câu Hỏi
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.)

1. Một năm chúng ta có mấy mùa?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Ngày mùa hè như thế nào?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Mùa gì kế tiếp mùa đông?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Thứ Năm: Thêm Dấu
(Đọc các câu ở trang P-22 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em thêm dấu.)

Toi song o noi ma thoi tiet thay
doi suot nam.
Thoi tiet am dan len, va cay coi
bat dau phat trien.
Bay gio la mua he. Thoi tiet thi
nong, va cay coi phat trien hon.
Bay gio la mua thu. Ngay ngan
hon, va dem dai them.
Bay gio la mua dong. Tuyet bat
dau roi, va ngay thi ngan.
Thoi tiet thay doi theo tung
mua.
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Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-22 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em viết chính tả.)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Sửa Lỗi Chính Tả
(Đọc các câu ở trang P-22 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.)

Bây giờ là mùa đông. Thời tiết lạn cóng.
Rất nhiễu cây bị chết. (2 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

...

Vì Sao?
vì em ngoan

vì xe bị hư

vì em thương 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.)

Mẹ mua cho em ba
cái quần mới.
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Khi nào?

Tuần trước.
Ở đâu? Ở tiệm bán quần áo.
Vì sao? Vì những quần cũ đã bị cộc.
Tuần trước mẹ mua cho em ba cái
quần mới vì những quần cũ đã bị cộc.
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Khi nào?

Năm ngoái.
Ở đâu? Ở sau nhà
Vì sao?Vì muốn cho mát nhà.

Bố trồng hai cây sồi.

vì muốn cho mát nhà.
Khi nào?

Mẹ đốt nến.
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Tối hôm qua.
Ở đâu? Trong mỗi phòng.
Vì sao? Vì nhà bị cúp điện.
Tối hôm qua
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Khi nào?
Ở đâu?
Vì sao?

Ở bên cạnh giường.
Vì không muốn đi học trễ.

An để đồng hồ báo
thức.

Khi nào?
Ở đâu?
Em rủ Tú đi đá banh.

Vì sao?

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày _______
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