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Bài 11: Công Và Sếu 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Kiêu căng:  arrogant  Khoe:  flaunt, show off Óng ánh:  glittering, sparkle 

Khiêu khích:  provoke Cố gắng:  try Nặng trĩu:  heavy  

 

 

Có một con Công hết sức kiêu 

căng.  Một hôm gặp một con Sếu, 

Công muốn khoe cái đuôi lộng lẫy 

của mình.  Nó xòe cái đuôi óng 

ánh ra trong ánh nắng để khoe với 

Sếu. 

“Xem này,” Công khiêu khích, “Bộ 

bạn muốn so đuôi với tôi sao?  Tôi 

mặc lấy cho mình mọi ánh hào 

quang của cầu vồng, còn lông bạn 

thì lại xám như đất vậy mà bạn cũng 

dám khoe!” 
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Sếu xòe rộng đôi cánh vỗ mạnh và 

bay lên tận mây xanh. 

“Có giỏi thì bay theo tôi,” Sếu nói.  

Công đập cánh cố gắng bay lên 

trời nhƣ sếu, nhƣng vì cái đuôi 

nặng trĩu, Công không thể rời khỏi 

mặt đất. 

Công chỉ có thể đứng lại giữa một 

bầy gà vịt trong sân chuồng, còn 

Sếu thì thỏa sức vẫy vùng giữa trời 

mây bao la. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Khi gặp Sếu, Công đã làm gì? 
  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Vì sao Công không thể bay lên trời cao? 
  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Tính tình của Công nhƣ thế nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Có một con Công hết sức kiêu căng.  Từ “kiêu căng” có nghĩa là: 
 

a. Khiêm nhường. b. Mặc cảm. c. Tự cho mình hay, 

giỏi hơn người. 
 

_____ 2. Một hôm gặp một con Sếu, Công muốn khoe cái đuôi lộng lẫy của 

mình.  Từ “khoe” có nghĩa là: 
 

a. Cho thấy cái hay, 

cái đẹp của mình. 

b. Cho thấy cái xấu 

của mình. 

c. Cho biết mình có 

cái đuôi. 
 

_____ 3.   Nó xòe cái đuôi óng ánh ra trong ánh nắng để khoe với Sếu.  Từ “óng 

ánh” có nghĩa là: 
 

a. Bóng và nhiều 

màu. 

b. Đen. c. Mờ. 

 

_____ 4.   “Xem này,” Công khiêu khích, “Bộ bạn muốn so đuôi với tôi sao?”  

Từ “khiêu khích” có nghĩa là: 
 

a. Chọc tức. b. Chơi đùa. c. Kết bạn. 

 

_____ 5.   Công đập cánh cố gắng bay lên trời nhƣ sếu, nhƣng vì cái đuôi nặng 

trĩu, Công không thể rời khỏi mặt đất.  Từ “nặng trĩu” có nghĩa là: 
 

a. Lòng thòng. b. Nặng đến độ như 

bị níu, kéo xuống. 

c. Nhẹ tênh. 

 

_____ 6.   Công chỉ có thể đứng lại giữa một bầy gà vịt trong sân chuồng, còn 

Sếu thì thỏa sức vẫy vùng giữa trời mây bao la.  Từ “vẫy vùng” có 

nghĩa là: 
 

a. Không được làm 

theo ý mình. 

b. Làm theo ý mình, 

không bị kiềm chế. 

c. Phải làm theo 

người khác. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-11 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot hom gap mot con Seu, 

Cong muon khoe cai duoi 

long lay cua minh. 

 

“Toi mac lay cho minh moi 

anh hao quang cua cau 

vong.” 

 

Seu xoe rong doi canh vo 

manh va bay len tan may 

xanh. 

 

Cong chi co the dung lai 

giua mot bay ga vit trong 

san chuong. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-11 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-11 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.) 

 

Nó xõe cái đuôi óng ánh ra tron ánh nắng đề khoe 

với Sếu. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Công đặp cánh cố gắng bai lên trời như sếu, nhưng 

vì cái đuôi nặn trĩu, Công không thể rời khỏi mặt 

đất.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 
Công chỉ có thể đứn lại giữa một bầy gà vịt trông 

sân chuồng, còn Sếu thì thỏa sứt vẫy vùng giữa trời 

mây bao la.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Tại Sao? 
(Cho các em thêm chi tiết về lý do vào những câu sau.) 

 

1. Em thức dậy sớm mỗi ngày. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Bố gọi thợ mộc sửa mái nhà. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Châu xin mẹ tiền. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Mẹ tặng bố một cái đồng hồ đeo tay. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Hải nhờ bố chở đi cắt tóc. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

 

Văn phòng: office Bác sĩ: doctor 

Bận: busy Nhắn: leave a message 

 

Lan đang làm bài thì điện thoại reng… 

Lan: A-lô? 

Hello? 

Người gọi: Mẹ cháu có ở đó không? 

Is your mom there? 

Lan: Dạ, xin lỗi ai ở đầu dây? 

May I ask who is on the line? 

Người gọi: Đây là cô Tâm ở văn phòng bác sĩ. 

This is Ms. Tâm at the doctor’s office. 

Lan: Dạ thƣa cô, mẹ cháu đang bận.  Cô có muốn nhắn gì 

không? 

My mom is currently busy, ma’am.  Would you like to 

leave a message? 

Người gọi: Làm ơn nói với mẹ cháu gọi lại cho cô. 

Please tell your mom to call me. 

Lan: Dạ, chào cô. 

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

 

Not: không Drink: uống 

Water: nước Come: tới 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

Please tell your dad to come to the doctor’s office. 

Would you like to drink some water? 

My mom is not home. 
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