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Bài 13: Kiến Và Bồ Câu 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Thỏa mãn:  satisfy  Cuốn trôi:  swept by water Chết đuối:  drowned 

Trôi dạt:  adrift An toàn:  safely Ý đồ:  intention  

 

 

Một con kiến đi đến bờ sông để 

thỏa mãn cơn khát của mình bị 

trƣợt chân xuống dòng nƣớc xiết 

và bị cuốn trôi. 

Đang lúc con kiến sắp bị chết 

đuối thì có con chim bồ câu đang 

đậu  trên cành cây nhìn thấy bèn mổ 

lấy một chiếc lá và thả xuống dƣới 

dòng nƣớc cho trôi theo.  Con kiến 

bèn leo lên chiếc lá và trôi dạt an 

toàn vào bờ. 
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Ít lâu sau, một kẻ săn chim đứng 

dƣới gốc cây, đặt một cái bẫy lên 

cành để bắt chim. 

Kiến nhìn thấy và bỗng nhận ra ý đồ 

của hắn ta, liền cắn vào chân hắn.  

Kẻ săn chim đau quá đánh rơi chiếc 

bẫy gây ra tiếng động làm chim biết 

và bay đi mất. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Con chim bồ câu đã làm gì để cứu con kiến khỏi bị chết đuối? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Ngƣời thợ săn đặt bẫy lên cành cây để làm gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Để trả ơn, con kiến đã cứu chim bồ câu bằng cách nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Một con kiến đi đến bờ sông để thỏa mãn cơn khát của mình bị trƣợt 

chân xuống dòng nƣớc xiết và bị cuốn trôi.  Từ “xiết” có nghĩa là: 
 

a. Chảy chậm. b. Chảy mạnh. c. Ngưng lại, không 

chảy. 
 

_____ 2. Đang lúc con kiến sắp bị chết đuối...  Từ “chết đuối” có nghĩa là: 
 

a. Chết ngạt do bị 

chìm dưới nước. 

b. Chết vì bệnh. c. Chết vì tai nạn. 

 

_____ 3.   ...con chim bồ câu đang đậu  trên cành cây nhìn thấy bèn mổ lấy một 

chiếc lá.  Từ “mổ” có nghĩa là: 
 

a. Dùng mỏ để nhặt, 

ngắt. 

b. Nhai. c. Nuốt. 

 

_____ 4.   Con kiến bèn leo lên chiếc lá và trôi dạt an toàn vào bờ.  Từ “trôi 

dạt” có nghĩa là: 
 

a. Cuốn theo dòng 

nước. 

b. Đi trên đường. c. Rớt từ trên cao. 

 

_____ 5.   Con kiến bèn leo lên chiếc lá và trôi dạt an toàn vào bờ.  Từ “an 

toàn” có nghĩa là: 
 

a. Gặp tai nạn. b. Chìm dưới nước. c. Yên ổn, không còn 

nguy hiểm. 
 

_____ 6.   Kiến nhìn thấy và bỗng nhận ra ý đồ của hắn ta, liền cắn vào chân 

hắn.  Từ “ý đồ” có nghĩa là: 
 

a. Sự suy nghĩ có 

tính toán. 

b. Tiếng nói. c. Vẻ mặt. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-13 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot con kien di den bo 

song bi truot chan xuong 

dong nuoc xiet. 

 

Con kien ben leo len chiec 

la va troi dat an toan vao 

bo. 

 

It lau sau, mot ke san chim 

dung duoi goc cay, dat mot 

cai bay len canh de bat 

chim. 

 

Kien nhin thay va bong 

nhan ra y do cua han ta, 

lien can vao chan han. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-13 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-13 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 kiếng đi đến bờ sông để thỏa mán cơn khát 

của mình bị trược chân xuống dòng nước xiết và bị 

cuốn trôi. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Ít lâu sâu, một kẻ săn chim đứng dưới gốc cây, đặt 

một cáy bẫy lên càn để bắt chim.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ Kẻ săn chim đâu quá đáng rơi chiếc bấy gây ra tiếng 

động làm chim biết và bay đi mất.  (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. Tuần trƣớc, Lan đi học trễ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Bố chở cả gia đình đi ăn phở. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Mẹ mua cho Thiện cái cặp mới. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Bà gửi cho em một gói quà. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Hùng quên làm bài tập. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

   

Rủ: invite Trước: before, first 

 

Đức xin phép mẹ để mời Bảo tới nhà chơi…  

Đức: Mẹ, cho con rủ Bảo tới nhà mình 

chơi đƣợc không? 

Mom, can I invite Bảo to come to 

our house to play? 

Mẹ: Con làm bài Việt Ngữ xong chƣa? 

Are you done with your Vietnamese 

homework? 

Đức: Dạ chƣa. 

Not yet, ma’am. 

Mẹ: Con hãy làm bài trƣớc.  Làm xong rồi thì rủ bạn qua chơi. 

Do your homework first.  When done, then you can invite 

your friend to come over to play. 

Đức: Vâng. 

Yes ma’am. 

Mẹ: Chơi tới chiều thôi để mai còn đi học Việt Ngữ nữa. 

Play until evening only so that you can go to Vietnamese 

class tomorrow. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Baseball: bóng chày Cleaning: thu dọn 

Stay up: thức Wake up early: dậy sớm 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

Stay up until 9:00 p.m. only so that you can wake up early 

tomorrow. 

Are you done with cleaning your room? 

Mom, can I ask Tú to come to our house to play baseball? 
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