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Bài 4: Sói Đội Lốt Cừu 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Trông chừng:  watch  Cẩn thận:  carefully Dạo bước:  walk 

Đồng cỏ:  field, meadow Cuỗm:  seize, steal Đầu tiên:  first  

 

 

Một con Sói nọ kiếm mồi không 

đủ ăn vì ngƣời chăn cừu trông 

chừng đàn cừu của mình rất cẩn 

thận. 

Thế  nhƣng một hôm, nó tìm đƣợc 

một tấm da cừu ngƣời ta làm thịt lột 

da ra bỏ đó rồi quên không lấy đi. 
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Hôm sau, khoác chiếc áo da cừu 

vào, Sói dạo bƣớc vào đồng cỏ đi 

lẫn vào đàn cừu.  Chẳng mấy chốc 

một chú cừu con đi theo nó, và 

nhanh nhƣ chớp, nó cuỗm lấy 

mang đi ăn thịt. 

Tối hôm đó, con Sói lại mò vào bãi 

nhốt cừu.  Nhƣng tình cờ hôm đó 

ngƣời chăn cừu lại thích món thịt 

cừu hầm măng, và anh ta xách dao, 

đi vào bãi.  Con đầu tiên anh gặp và 

ra tay bắt làm thịt lại đúng là con 

Sói đội lốt cừu. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Tại sao Sói kiếm mồi không đủ ăn? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Sói lấy tấm da cừu ở đâu? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Sói vào bãi nhốt cừu để làm gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Một con Sói nọ kiếm mồi không đủ ăn vì ngƣời chăn cừu trông 

chừng đàn cừu của mình rất cẩn thận.  Từ “trông chừng” có nghĩa là: 
 

a. Cho ăn uống thỏa 

thuê. 

b. Canh gác, đề 

phòng. 

c. Đưa ra cánh đồng. 

 

_____ 2. Một con Sói nọ kiếm mồi không đủ ăn vì ngƣời chăn cừu trông chừng 

đàn cừu của mình rất cẩn thận.  Từ “cẩn thận” có nghĩa là: 
 

a. Lâu dài, ngày này 

qua ngày khác. 

b. Lơ là, không để ý. c. Thận trọng, tránh 

sơ suất. 
 

_____ 3.   Thế  nhƣng một hôm, nó tìm đƣợc một tấm da cừu ngƣời ta làm thịt 

lột da ra bỏ đó rồi quên không lấy đi.  Từ “lột da” có nghĩa là: 
 

a. Bóc đi phần da. b. Cạo lông. c. Rửa cho sạch. 

 

_____ 4.   Sói dạo bước vào đồng cỏ đi lẫn vào đàn cừu...  Từ “dạo bước” có 

nghĩa là: 
 

a. Chạy. b. Đi. c. Nhảy. 

 

_____ 5.   Chẳng mấy chốc một chú cừu con đi theo nó, và nhanh nhƣ chớp, nó 

cuỗm lấy mang đi ăn thịt.  Từ “cuỗm” có nghĩa là: 
 

a. Bắt. b. Cầm. c. Lấy. 

 

_____ 6.   Tối hôm đó, con Sói lại mò vào bãi nhốt cừu.  Từ “mò” có nghĩa là: 
 

a. Bỏ đi. b. Chạy thoát. c. Tự tìm đến. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Nguoi chan cuu trong 

chung dan cuu cua minh 

rat can than. 

 

The nhung mot hom, no tim 

duoc mot tam da cuu. 

 

Soi dao buoc vao dong co 

di lan vao dan cuu. 

 

Con dau tien anh gap va ra 

tay bat lam thit lai dung la 

con Soi doi lot cuu. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-4 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-4 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 cơn Sói nọ kếm mồi không đũ ăn. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_____ 

 

 

Hôm sau, khoác chiếc áo da cừu vào, Sói dạo bướt 

vào đồng cỏ đi lẵn vào đàng cừu.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ Tối hơm đó, con Sói lại mò vào bãy nhốt cửu.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______ 

 

 

  



 

38 Tiếng Nước Tôi 

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

 

1. Chú mèo con đang nằm sƣởi nắng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Chú chó đang ngồi trên chiếc ghế nệm. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Thành sơ ý đã đè bẹp cái thùng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Chị Huệ thích ăn chè bắp. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Anh Giáp lỡ tay làm rớt cái ly. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 

Tiếng Nước Tôi 39 

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

  

Bóng rổ: basketball Bài tập: homework 

Tí nữa: later Trước: first, before 

 

Đi học về, thay vì làm bài, Nam muốn đi 

chơi bóng rổ… 

Nam: Mẹ, con đi chơi bóng rổ với 

các bạn nhé? 

Mom, can I go play basketball 

with friends? 

Mẹ: Con làm bài tập chƣa? 

Did you do your homework 

yet? 

Nam: Dạ chƣa.  Tí nữa con làm. 

I did not.  I will do it later. 

Mẹ: Không đƣợc.  Làm bài tập trƣớc.  Làm xong rồi mới đi 

chơi bóng rổ. 

No.  Do your homework first.  After you finish, then you 

can play basketball. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Baseball: bóng chày Clean: thu dọn 

Room: phòng Park: công viên 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

After you finish, then we can go to the park. 

Did you clean your room yet? 

Can I go play baseball with friends? 
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