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Bài 12: Vịt Đẻ Trứng Vàng 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Nông dân:  farmer  Tuyệt vời:  wonderful Lấp lánh:  sparkle 

Hài lòng:  satisfied Ý nghĩ:  thought, idea Quý giá:  precious 

 

 

Thuở xƣa có một ngƣời nông dân 

nuôi đƣợc một con vịt hết sức 

tuyệt vời.  Mỗi ngày nó có thể đẻ 

cho bác ấy một quả trứng bằng 

vàng sáng lấp lánh tuyệt đẹp. 

Bác nông dân cứ hằng ngày có 

trứng vàng đem bán, chẳng mấy 

chốc trở nên giàu có. Thế nhƣng bác 

vẫn chƣa hài lòng, vì mỗi ngày nó 

chỉ có thể đẻ đƣợc có mỗi một quả 

trứng duy nhất mà thôi.  Bác thấy 

giàu nhƣ vậy vẫn chƣa đủ nhanh. 
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Thế là cho đến một hôm, sau khi 

đếm tiền bán trứng xong, bác mới 

nảy ra ý nghĩ rằng bác có thể lấy 

hết đƣợc vàng trong bụng vịt bằng 

cách mổ bụng ra mà lấy cho hết 

trứng. 

Thế nhƣng sau khi mổ bụng vịt ra, 

bác chẳng thấy có quả trứng vàng 

nào cả, mà con vịt quý giá thì đã 

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

  

1. Bác nông dân đã nuôi đƣợc một con gì?  Hằng ngày nó đã làm gì cho bác? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Bác nông dân đã làm gì với những trái trứng vàng? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Cuối cùng bác đã làm gì với con Vịt? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Mỗi ngày nó có thể đẻ cho bác ấy một quả trứng bằng vàng sáng lấp 

lánh tuyệt đẹp.  Từ “lấp lánh” có nghĩa là: 
 

a. Cũ kỹ. b. Lu mờ. c. Óng ánh, phản 

chiếu ánh sáng. 
 

_____ 2. Bác nông dân cứ hằng ngày có trứng vàng đem bán, chẳng mấy chốc 

trở nên giàu có.  Từ “chẳng mấy chốc” có nghĩa là: 
 

a. Chẳng bao giờ. b. Không bao lâu, rất 

nhanh. 

c. Rất chậm. 

 

_____ 3.   Thế nhƣng bác vẫn chưa hài lòng, vì mỗi ngày nó chỉ có thể đẻ đƣợc 

có mỗi một quả trứng...  Từ “chưa hài lòng” có nghĩa là: 
 

a. Không để ý. b. Không vừa ý. c. Rất vừa ý. 

 

_____ 4.   Thế nhƣng bác vẫn chƣa hài lòng, vì mỗi ngày nó chỉ có thể đẻ đƣợc 

có mỗi một quả trứng duy nhất mà thôi.  Từ “duy nhất” có nghĩa là: 
 

a. Chỉ có một mà 

thôi. 

b. Có nhiều. c. Lớn nhất. 

 

_____ 5.   Thế là cho đến một hôm, sau khi đếm tiền bán trứng xong, bác mới 

nảy ra ý nghĩ rằng bác có thể lấy hết đƣợc vàng trong bụng Vịt...  Từ 

“nảy ra” có nghĩa là: 
  

a. Chẳng thèm suy 

nghĩ. 

b. Nghĩ mãi không 

ra. 

c. Tự nhiên nghĩ ra 

được. 
 

_____ 6.   Thế nhƣng sau khi mổ bụng Vịt ra, bác chẳng thấy có quả trứng vàng 

nào cả, mà con Vịt quý giá thì đã chết.  Từ “quý giá” có nghĩa là: 
  

a. Đẹp nhất. b. Hiếm, có giá trị 

cao. 

c. Rẻ tiền. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Moi ngay no co the de cho 

bac ay mot qua trung bang 

vang sang lap lanh tuyet 

dep. 

 

Bac nong dan cu hang 

ngay co trung vang dem 

ban. 

 

Bac moi nay ra y nghi rang 

bac co the lay het duoc 

vang trong bung vit. 

 

The nhung sau khi mo bung 

vit ra, bac chang thay co 

qua trung vang nao. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-12 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-12 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.) 

 

Mỗi ngài nó có thể đẻ cho bác ấy một quã trứng 

bằng vàng sán lấp lánh tuyệt đẹp. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Bác nông dâng cứ hằng ngày có trứng vảng đem 

bán, chẳng mấy chốc trổ nên giàu có.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ Thế nhưn sau khi mổ bụng vịt ra, bác chằng thấy có 

quả trứng vàng nào cả, mà cong vịt quý giá thì đã 

chết.  (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. Thảo giúp mẹ bào vỏ cà-rốt. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Thái là một học trò ngoan. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Hòa bị trật chân. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Em tắt đèn khi ra khỏi phòng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Hoàng xin lỗi mẹ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

   

Sân chơi: playground Xin phép: ask permission 

Ăn trưa: lunch Rủ: invite 

 

Sáng Thứ Bảy, Thiên đang ở sân chơi.  

Thiên gọi điện thoại rủ An ra chơi… 

An: A-lô? 

Hello?  

Thiên: An?  Thiên đây.  Thiên 

đang ở ngoài sân chơi.  

An có muốn ra đây chơi 

không? 

An?  This is Thiên.  I am at the playground.  Do you want 

to come out here to play? 

An: Đƣợc, nhƣng chờ An xin phép mẹ đã.  Mẹ, con đi xe đạp 

ra sân chơi gặp Thiên đƣợc không? 

OK, but wait for me to ask permission from my mom.  

Mom, can I ride my bike to the playground to meet Thiên? 

Mẹ: Đƣợc.  Nhớ về ăn trƣa nhe con.  Nhớ rủ theo Thiên.  

Yes.  Remember to come home for lunch.  Remember to 

invite Thiên also. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Mall: thương xá To shop: mua sắm 

Money: tiền Drive: chở 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

Dad, can you drive me to the mall to meet my friends?  

OK, but wait for me to ask money from my dad. 

I am at the mall.  Do you want to come here to shop? 
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