
 

 

Tiếng Nước Tôi 51 

Bài 6: Quạ Đen Ngu Dốt 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Giương vuốt:  spread its claws  Tốc độ:  speed Thoát thân:  escape 

Vướng:  entangled Giãy giụa:  struggle Ngộ:  strange  

 

 

Một con chim đại bàng từ trên cao 

lao xuống với đôi cánh mạnh mẽ, 

giƣơng vuốt cắp lấy một chú cừu 

non và bay về tổ.   

Thấy vậy, một con quạ đen tự nghĩ 

là nó cũng có thể làm đƣợc nhƣ con 

đại bàng vậy.  Thế là, nó vỗ mạnh 

đôi cánh, lao xuống với một tốc độ 

dữ dội, nhanh chóng bấu vào lƣng 

một con cừu đực lớn. 
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Nhƣng khi nó bay lên, nó mới thấy 

mình không thể bay nổi.  Nó cố 

bay để thoát thân nhƣng không 

đƣợc vì bộ móng của nó đã vƣớng 

chặt vào lông cừu.   

Ngƣời chăn cừu nhìn thấy quạ đen 

giãy giụa liền chạy nhanh tới, bắt và 

bẻ cánh nó.  Chiều đến, ông mang 

quạ về cho lũ trẻ con chơi.  Chúng 

vừa nói vừa cƣời: 

─ Ồ, con chim gì ngộ quá!  Bố gọi 

nó là con gì thế hả bố? 

─ Nó là quạ đen đấy con ạ.  Nhưng 

nếu con mà hỏi nó, thì nó sẽ bảo 

nó là đại bàng.  
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Con quạ đen đã làm việc ngu dốt gì để bắt chƣớc con đại bàng? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Vì sao nó không bay lên đƣợc? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Chuyện gì đã xảy ra cho con quạ đen? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Một con chim đại bàng từ trên cao lao xuống với đôi cánh mạnh mẽ, 

giƣơng vuốt cắp lấy một chú cừu non và bay về tổ.  Từ “mạnh mẽ” 

có nghĩa là: 
 

a. Có nhiều sức lực. b. To lớn. c. Yếu ớt. 

 

_____ 2. Một con chim đại bàng, từ trên cao lao xuống với đôi cánh mạnh mẽ, 

giƣơng vuốt cắp lấy một chú cừu non và bay về tổ.  Từ “cắp lấy” có 

nghĩa là: 
 

a. Kẹp chặt. b. Rượt đuổi. c. Thả ra. 

 

_____ 3.   Thế là, nó vỗ mạnh đôi cánh, lao xuống với một tốc độ dữ dội, nhanh 

chóng bấu vào lƣng một con cừu đực lớn.  Từ “tốc độ” có nghĩa là: 
 

a. Độ nhanh. b. Thời gian. c. Trọng lượng. 

 

_____ 4.   Nó cố bay để thoát thân nhƣng không đƣợc vì bộ móng của nó đã 

vƣớng chặt vào lông cừu.  Từ “thoát thân” có nghĩa là: 
 

a. Bay lên trời. b. Ra khỏi chỗ nguy 

hiểm. 

c. Tránh né để khỏi 

bị bắn. 
 

_____ 5.   Ngƣời chăn cừu nhìn thấy quạ đen giãy giụa liền chạy nhanh tới, bắt 

và bẻ cánh nó.  Từ “giãy giụa” có nghĩa là: 
 

a. Cựa quậy mạnh. b. Nằm im một chỗ. c. Ngước cổ kêu cứu. 

 

_____ 6.   Ồ, con chim gì ngộ quá!  Bố gọi nó là con gì thế hả bố?  Từ “ngộ” có 

nghĩa là: 
 

a. Đẹp, dễ thương. b. Lạ, khác thường. c. Xấu, đáng ghét. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-6 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot con chim dai bang tu 

tren cao lao xuong voi doi 

canh manh me. 

 

Thay vay, mot con qua den 

tu nghi la no cung co the 

lam duoc nhu con dai bang 

vay. 

 

Nhung khi no bay len, no 

moi thay minh khong the 

bay noi. 

 

Nguoi chan cuu nhin thay 

qua den giay giua lien chay 

nhanh toi, bat va be canh 

no. 



 

56 Tiếng Nước Tôi 

Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-6 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-6 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 trim đại bàn từ trên cao lao xuống, giương 

vuốt cắp lẫy một chú cừu non và bay về tổ. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Thấy vậy, một con quạ đen tự ngĩ là nó củng có thể 

làm được như cong đại bàng vậy.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ Người trăn cừu nhìn thấy quạ đen giáy giụa liền 

chạy nhang tới, bắt và bẻ cánh nó.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

  



 

58 Tiếng Nước Tôi 

Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Khi Nào? 
(Cho các em thêm chi tiết về thời gian vào những câu sau.) 

 

1. Bố chở Tâm đi trƣợt tuyết. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mẹ khuyên em nên chăm học. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Cả lớp ngồi yên lặng nghe cô giáo giảng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Tâm chạy huỳnh huỵch trên sân banh. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Nha sĩ dặn Tài không nên ăn kẹo nhiều. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

   

Phụ:  help Hành lá: scallions 

Ngò: coriander Giá: bean sprouts 

 

Nga giúp mẹ làm bếp… 

Nga: Mẹ đang nấu gì vậy? 

Mom, what are you 

cooking? 

Mẹ: Mẹ đang nấu cháo gà. 

I am cooking cháo gà. 

Nga: Mẹ muốn con phụ làm gì không? 

Do you want me to help doing anything, mom? 

Mẹ: Con phụ mẹ rửa hành lá, ngò và giá nhé. 

You can help me wash the scallions, corianders and bean 

sprouts. 

Nga: Dạ, con rất thích phụ mẹ nấu ăn. 

Yes, I really like to help you cook. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Bake: nướng Turkey: gà tây 

Dry: lau khô Put up: cất đi 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

You can help me dry and put up the dishes. 
 

I am baking a turkey. 
 

What are you baking, mom? 
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