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Bài 3: Con Cò Và Bác Nông Dân 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Hiền lành:  good-natured  Chất phác:  simple minded Năn nỉ:  beg 

Phá phách:  mischievous  Hình phạt:  punishment  Lương thiện:  honest 

 

 

Một con Cò tính tình hiền lành 

chất phác gặp một bầy ngỗng trời 

phá phách rủ đi đến một cánh 

đồng lúa mới cấy.   

Nhƣng rốt cuộc cả bầy phải rầu rĩ vì 

đã sa vào bẫy lƣới của bác nông 

dân. 
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Cò bèn năn nỉ bác nông dân tha 

cho nó: 

─ Xin bác thả cho cháu ra.  Cháu 

thuộc họ nhà cò xưa nay vốn 

lương thiện và là loài chim có 

tính tốt.  Hơn nữa, cháu đâu có 

biết lũ ngỗng đi phá lúa của 

bác. 

Bác nông dân bảo:  

─ Ngươi có thể là loài chim rất tốt, 

nhưng ta bắt ngươi cùng với lũ 

ngỗng ăn cướp nên ngươi phải 

cùng chịu chung hình phạt với 

chúng. 

Thế là bác nông dân bắt cả Cò cùng 

lũ ngỗng mang về nhà làm thịt. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Cò hiền lành nhƣng tại sao lại theo bầy ngỗng để phá lúa của bác nông dân? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Khi Cò theo bầy ngỗng đi phá lúa của bác nông dân thì Cò bị gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Vì sao bác nông dân không chịu tha cho Cò? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Cò tính tình hiền lành và chất phác.  Từ “chất phác” có nghĩa là: 
 

a. Nghịch ngợm. b. Gian trá. c. Thật thà, không 

gian trá. 
 

_____ 2. Còn đám ngỗng thì lại phá phách.  Từ “phá phách” có nghĩa là: 
 

a. Hay giúp người. b. Nghịch ngợm. c. Ngoan ngoãn. 

 

_____ 3.   Nhƣng rốt cuộc cả bầy phải rầu rĩ vì đã sa vào bẫy lƣới của bác nông 

dân.  Từ “rầu rĩ” có nghĩa là: 
 

a. Buồn bã. b. Sợ hãi. c. Vui mừng. 

 

_____ 4.   Cò bèn năn nỉ bác nông dân tha cho nó.  Từ “năn nỉ” có nghĩa là: 
 

a. Khuyên bảo. b. La mắng. c. Van nài, cầu xin. 

 

_____ 5.   Cháu thuộc họ nhà cò xƣa nay vốn lương thiện và là loài chim có tính 

tốt.  Từ “lương thiện” có nghĩa là: 
 

a. Ác ôn. b. Tốt lành. c. Xảo trá, gian dối. 

 

_____ 6.   Ngƣơi có thể là loài chim rất tốt, nhƣng ta bắt ngƣơi cùng với lũ 

ngỗng ăn cƣớp nên ngƣơi phải cùng chịu chung hình phạt với chúng.  

Từ “hình phạt” có nghĩa là: 
 

a. Sự khen thưởng. b. Sự khuyến khích. c. Sự trừng trị vì có 

lỗi. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-3 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot con Co gap mot bay 

ngong troi pha phach ru di 

den mot canh dong. 

 

Nhung rot cuoc ca bay 

phai rau ri vi da sa vao bay 

luoi cua bac nong dan. 

 

Chau thuoc ho nha co xua 

nay von luong thien va la 

loai chim co tinh tot. 

 

The la bac nong dan bat ca 

Co cung lu ngong mang ve 

nha lam thit. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-3 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-3 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.) 

 

Một con Cò tính tình hiền làng chất phác gặp một 

bầy ngống trời phá phách rủ đi đến một cánh đồn 

lúa mới cấy. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Hơn nứa, cháu đâu có biếc lũ ngỗng đi phá lúa cũa 

bác.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ Thế là bác nong dân bắc cả Cò cùng lũ nghỗng 

mang về nhà làm thịt.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Ở Đâu? 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn vào những câu sau.) 

 

1. Hậu rủ Tú đi câu cá. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Tân thích đọc sách vào những lúc rảnh rỗi. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Anh Huy chở Phi và Cƣờng đi coi máy bay. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Hoàng và lũ trẻ xúm lại nô đùa vui vẻ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Năm ngoái, bố chở cả nhà đi tắm biển. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

  

Kem: ice cream Thăm: visit 

 

Sau giờ học, bố đón Nam ở trường.  Mẹ đang chờ hai bố 

con về… 

Nam: Chào bố.  Thƣa bố, con mới học xong. 

Hello dad.  I am done with classes, sir. 

Bố: Giỏi!  Lên xe đi con. 

Great!  Get in, son. 

Nam: Bố, mình đi ăn kem đƣợc không? 

Dad, can we go eat ice cream? 

Bố: Không đƣợc, mẹ đang chờ chúng mình ở nhà để đi thăm 

ông bà ngoại. 

No, mom is waiting for us at home to go visit the 

grandparents. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Cleaning: thu dọn Room: phòng 

Store: tiệm Dinner: cơm tối 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

Mom is waiting for us at home to eat dinner. 

Can we go to the store? 

I am done with cleaning my room. 
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