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Bài 2: Gà Trống Khôn Ngoan 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Trú:  take shelter  Rỗng:  hollow Thường lệ:  as usual 

Tuyệt vời:  extraordinary Nghi ngờ:  suspicious Lịch sự:  polite 

 

 

Chó và Gà Trống chơi thân với 

nhau, rủ nhau cùng đi chơi.  Khi 

đêm xuống chúng trú dƣới một 

gốc cây.  Gà Trống bay lên đậu 

mình trên cành cây.  Trong lúc đó, 

Chó chui vào một thân cây rỗng 

phía dƣới để ngủ.   

Khi trời sáng, Gà Trống gáy vang 

nhƣ thƣờng lệ.  Cáo nghe thấy, 

muốn bắt Gà Trống để ăn thịt.  Nó 

tiến lại và nói: 

─ Anh có giọng gáy tuyệt vời.  Ước 

gì tôi có được người bạn như 

anh.  
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Nghi ngờ thái độ lịch sự của Cáo, 

Gà Trống bảo: 

─ Thưa ông, xin ông vui lòng tới 

cái thân cây rỗng dưới đây và 

đánh thức người phu của tôi 

dậy, để anh ta mở cửa cho ông 

vào.   

Khi Cáo tiến lại gần cây, Chó nhảy 

xổ ra, bắt đƣợc Cáo, và xé Cáo ra 

nhiều mảnh. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Tại sao Cáo nói chuyện lịch sự với Gà Trống? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Gà Trống suy nghĩ nhƣ thế nào khi nghe Cáo nói chuyện ngọt ngào? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

3. Qua bài đọc ngụ ngôn “Gà Trống Khôn Ngoan”, chúng ta rút ra đƣợc bài học 

gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn nghĩa thích hợp những từ sau.) 

 

_____ 1. Khi đêm xuống chúng trú dƣới một góc cây.  Từ “trú” có nghĩa là: 
 

a. Chơi. b. Ở tạm qua đêm. c. Trốn. 

 

_____ 2. Khi trời sáng, Gà Trống gáy vang nhƣ thường lệ.  Từ “thường lệ” có 

nghĩa là: 
 

a. Không bao giờ. b. Theo thói quen. c. Thỉnh thoảng. 

 

_____ 3.   Anh có giọng gáy tuyệt vời.  Ƣớc gì tôi có đƣợc ngƣời bạn nhƣ anh.  

Từ “tuyệt vời” có nghĩa là: 
 

a. Rất điêu luyện, rất 

hay. 

b. Rất khó nghe. c. Rất nhàm chán. 

 

_____ 4.   Nghi ngờ thái độ lịch sự của Cáo...  Từ “nghi ngờ” có nghĩa là: 
 

a. Không để ý. b. Không tin. c. Tin. 

 

_____ 5.   Nghi ngờ thái độ lịch sự của Cáo...  Từ “lịch sự” có nghĩa là: 
 

a. Giận dữ. b. Hỗn láo. c. Lễ phép. 

 

_____ 6.   Thƣa ông, xin ông vui lòng tới cái thân cây rỗng dƣới đây và đánh 

thức người phu của tôi dậy, để anh ta mở cửa cho ông vào.  Từ 

“người phu” có nghĩa là: 
 

a. Người bạn. b. Người chủ. c. Người giúp việc. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-2 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Cho va Ga Trong choi than 

voi nhau, ru nhau cung di 

choi. 

 

Khi troi sang, Ga Trong 

gay vang nhu thuong le. 

 

Thua ong, xin ong vui long 

toi cai than cay rong duoi 

day va danh thuc nguoi 

phu cua toi day. 

 

Khi Cao tien lai gan cay, 

Cho nhay xo ra, bat duoc 

Cao, va xe Cao ra nhieu 

manh. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-2 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 
 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_ 
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Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-2 phần Phu ̣Luc̣ 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.) 

 

Chong lúc đó, Chó chui vào một thăn cây rống phía 

dưới để ngủ. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Anh có giọn gáy tuyệt vồi.  Ước gì tôi có được người 

bạnh như anh.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ Thưa ông, xin ông vui lòng tới cái thâng cây rỗng 

dưới đây và đánh thức người phu cũa tôi dậi.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 
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Thứ Năm:  Văn Phạm – Động Từ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn các động từ trong những câu sau.) 

 

1. Lâu lâu, mẹ tôi lại nấu bún bò Huế cho cả nhà ăn. 

2. Mỗi ngày Vũ đều tắm rửa sạch sẽ trƣớc khi đi ngủ. 

3. Mây đen không biết từ đâu kéo tới che kín cả bầu trời. 

4. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm và còn tắm cho bé Tâm. 

5. Chị Hoa đang đứng xem mấy chú bé chơi bắn bi cãi nhau om xòm. 

6. Ở nhà, chị Trang thƣờng nói chuyện bằng giọng Huế với mọi ngƣời. 

7. Chị Huệ suy nghĩ mãi mà vẫn không giải đƣợc bài toán của thầy giáo. 

8. Cô giáo dặn Mai mỗi khi nhận một vật gì từ tay ngƣời lớn em phải cầm bằng 

hai tay. 

9. Sáng nào Hùng cũng dậy sớm, lấy chổi quét nhà và làm những việc nhẹ để giúp 

đỡ bố mẹ. 

10. Con đƣờng chính đi vào nông trại đã đƣợc trải đá và tráng nhựa nên sạch sẽ, 

phẳng phiu. 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Vui: fun Lắm: very, lots of 

Khen: praised Câu hỏi: question 

 

Nam đi học về gặp mẹ… 

Nam: Thƣa mẹ, con mới về. 

Mom, I am home. 

Mẹ: Ngoan!  Hôm nay đi học nhƣ thế 

nào? 

Good boy!  How was school today? 

Nam: Dạ.  Vui lắm.  Hôm nay cô giáo 

khen con vì con đã trả lời đúng hai câu hỏi. 

Yes ma’am.  Lots of fun.  Today the teacher praised me 

because I answered two questions correctly. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Recess: giờ chơi Gave: cho 

Star: ngôi sao Incorrectly: sai 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

I answered one question incorrectly. 

The teacher gave me a star. 

How was recess today? 
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