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Bài 5: Hai Người Du Khách 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Du khách:  traveller  Thình lình:  suddenly Tấn công:  attack 

Giả bộ:  to pretend Đùa cợt:  jokingly Nguy hiểm:  in danger  

 

 

Có hai ngƣời du khách đang đi với 

nhau trong rừng thì thình lình gặp 

một con gấu ra chặn đƣờng. 

Một ngƣời nhanh chân leo lên một 

cây cao.  Ngƣời còn lại thấy là thế 

nào mình cũng bị tấn công liền nằm 

lăn ra đất. 
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Khi gấu lại gần và dí mõm vào anh 

ta ngửi khắp ngƣời, anh ta nín thở 

và giả bộ nhƣ đã chết thực sự.  

Chẳng bao lâu, con gấu bỏ đi vì 

gấu không bao giờ đụng đến xác 

chết. 

Khi con gấu đã đi khỏi, ngƣời ở trên 

cây leo xuống và đùa cợt hỏi thăm 

ngƣời bạn mình là gấu đã thầm thì 

điều gì vào tai anh thế.  “Nó khuyên 

tôi,” ngƣời bạn trả lời, “đừng bao 

giờ làm bạn với một người bỏ mình 

khi gặp nguy hiểm.” 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Con gấu chặn đƣờng hai ngƣời du khách ở đâu? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Khi thấy con gấu, hai ngƣời du khách làm gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Ngƣời bạn đã trả lời ra sao cho câu hỏi thăm đùa cợt của bạn mình? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Một ngƣời nhanh chân leo lên một cây cao.  Từ “nhanh chân” có 

nghĩa là: 
 

a. Lanh lẹ. b. Chậm chạp. c. Sợ hãi. 

 

_____ 2. Ngƣời còn lại thấy là thế nào mình cũng bị tấn công liền nằm lăn ra 

đất.  Từ “bị tấn công” có nghĩa là: 
 

a. Bị chộp bắt, cấu 

xé. 

b. Bị la mắng. c. Bị phạt. 

 

_____ 3.   ...anh ta nín thở và giả bộ nhƣ đã chết thực sự.  Từ “giả bộ” có nghĩa 

là: 
 

a. Làm giống như 

thật. 

b. Làm không giống 

thật. 

c. Làm đồ giả. 

 

_____ 4.   Ngƣời ở trên cây leo xuống và đùa cợt hỏi thăm ngƣời bạn mình...  

Từ “đùa cợt” có nghĩa là: 
 

a. Chân thành, có ý 

tốt. 

b. Giỡn một cách 

tinh nghịch. 

c. Quan tâm, lo lắng. 

 

_____ 5.   ...gấu đã thầm thì điều gì vào tai anh thế.  Từ “thầm thì” có nghĩa là: 
 

a. Cười giòn. b. Hét to. c. Nói thật nhỏ. 

 

_____ 6.   ...đừng bao giờ làm bạn với một ngƣời bỏ mình khi gặp nguy hiểm.  

Từ “nguy hiểm” có nghĩa là: 
 

a. Sự vui vẻ. b. Sự sợ hãi. c. Sự tai hại, điều 

không an toàn. 
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 Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Co hai nguoi du khach 

dang di voi nhau trong 

rung thi thinh linh gap mot 

con gau ra chan duong. 

 

Nguoi con lai thay la the 

nao minh cung bi tan cong 

lien nam lan ra dat. 

 

Khi gau lai gan va di mom 

vao anh ta ngui khap 

nguoi, anh ta nin tho va gia 

bo nhu da chet thuc su. 

 

“No khuyen toi,” nguoi 

ban tra loi, “dung bao gio 

lam ban voi mot nguoi bo 

minh khi gap nguy hiem.” 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-5 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-5 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.) 

 

Có hai người du khách đanh đi với nhau trong rừng 

thì thình lỉnh gặp một con gấu ra chận đường. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Mộc người nhan chân leo lên một câi cao.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 
Chẳng bao lău, con gấu bỏ đi, vì gấu khôn bao giờ 

đụng đễn xác chết.  (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. Chị Linh đang đọc sách. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Chú chim sơn ca đang hót líu lo. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Gà mẹ dắt bầy con quây quanh vũng nƣớc. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Khi nghe tiếng trống, các em học sinh xếp hàng rồi đi vào lớp. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Thầy Thắng nhắc nhở tất cả học sinh phải mặc áo đồng phục. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

  

Tắt: turn off Có mặt: present 

 

Tới giờ cơm tối, Bình còn chơi trò chơi 

điện tử… 

Mẹ: Bình, tới giờ cơm tối rồi.  

Xuống mà ăn. 

Bình, time for dinner!  Come 

down and eat. 

Bình: Bố mẹ ăn trƣớc đi.  Khi chơi xong, con sẽ xuống ăn. 

You and dad eat first.  When finish playing, I will come 

down to eat. 

Mẹ: Tắt ngay đi!  Mẹ muốn gia đình mình cùng ăn cơm tối 

chung với nhau. 

Turn it off now!  I want our family to eat dinner together. 

Bình: Dạ. 

Yes ma’am. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Pray: cầu nguyện, đọc kinh Homework: bài làm ở nhà 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

I want our family to pray together. 

I am doing my homework.  I will pray later. 

Time to go to sleep.  Come down and pray. 
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