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Bài 15: Hươu Và Cái Bóng 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Ngưỡng mộ:  admire  Xấu hổ:  ashamed Khẳng khiu:  scrawny 

Lộng lẫy:  splendid Đánh hơi:  smell Vướng:  entangled  

 

 

Một con Hƣơu uống nƣớc trên một 

dòng suối trong vắt, nhìn rõ cái 

bóng của mình ở dƣới nƣớc.  Nó 

hết sức ngƣỡng mộ những nhánh 

gạc cong cong thanh nhã của nó, 

nhƣng lại xấu hổ với những cái 

chân khẳng khiu của mình. 

Nó thở dài và lẩm bẩm nói:  “Đầu 

đội vương miện lộng lẫy như thế 

này mà mấy cái chân thì như những 

que củi thấy phát ghét.” 
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Trong lúc đang còn mải mê nhìn 

ngắm hình bóng mình dƣới nƣớc, 

nó đánh hơi thấy mùi của một con 

báo.  Ngay lập tức, nó phóng nhƣ 

bay biến mất vào rừng. 

Nhƣng khi nó đang chạy, đám gạc 

trên đầu nó vƣớng vào mấy nhánh 

cây.  Thế là nó bị con báo vồ đƣợc.  

Lúc đó nó mới hiểu ra rằng những 

cái chân đáng xấu hổ kia lẽ ra đã 

cứu đƣợc nó, nhƣng vì cái vƣơng 

miện đẹp đẽ trên đầu lại hại nó. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Khi nhìn ngắm hình bóng mình dƣới nƣớc, con hƣơu ngƣỡng mộ cái gì trên 

thân thể nó?  Nó xấu hổ với cái gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Tại sao con hƣơu lại chạy vào rừng? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Nó có chạy thoát không?  Tại sao? 
  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Nó hết sức ngưỡng mộ những nhánh gạc cong cong thanh nhã của 

nó...  Từ “ngưỡng mộ” có nghĩa là: 
 

a. Bực mình. b. Chán ghét. c. Hãnh diện, yêu 

thích, khâm phục. 
 

_____ 2. ...nhƣng lại xấu hổ với những cái chân khẳng khiu của mình.  Từ 

“xấu hổ” có nghĩa là: 
 

a. Hãnh diện. b. Hổ thẹn, ngượng 

ngùng. 

c. Yêu thích. 

 

_____ 3.   ...nhƣng lại xấu hổ với những cái chân khẳng khiu của mình.  Từ 

“khẳng khiu” có nghĩa là: 
 

a. Gầy đét. b. Mập mạp. c. Thấp lùn. 

 

_____ 4.   Đầu đội vƣơng miện lộng lẫy nhƣ thế này mà mấy cái chân thì nhƣ 

những que củi thấy phát ghét.  Từ “lộng lẫy” có nghĩa là: 
 

a. Đẹp rực rỡ và 

sang trọng. 

b. Nhỏ bé, xinh xinh. c. Xấu xí và cũ kỹ. 

 

_____ 5.   Nó đánh hơi thấy mùi của một con báo.  Từ “đánh hơi” có nghĩa là: 
 

a. Nghe. b. Ngửi. c. Nhìn. 

 

_____ 6.   Thế là nó bị con báo vồ đƣợc.  Từ “vồ” có nghĩa là: 
 

a. Chụp bắt. b. Rượt đuổi. c. Thả ra. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot con Huou uong nuoc 

tren mot dong suoi trong 

vat, nhin ro cai bong cua 

minh o duoi nuoc. 

 

Dau doi vuong mien long 

lay nhu the nay ma may cai 

chan thi nhu nhung que cui 

thay phat ghet. 

 

Trong luc dang con mai me 

nhin ngam hinh bong minh 

duoi nuoc, no danh hoi 

thay mui cua mot con bao. 

 

Nhung khi no dang chay, 

dam gac tren dau no vuong 

vao may nhanh cay. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-15 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-15 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 hết sức ngưỡng mộ nhữn nhánh gạc cong cong 

thanh nhá của nó, nhưng lại xấu hổ với những cáy 

chân khẳng khiu của mình. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Nó thở dài và lẩm bẩm nói:  “Đầu đội vương miệng 

lộng lấy như thế này mà mấi cái chân thì như những 

que củi thấy phát ghét.”  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 
Ngai lập tức, nó phống như bay biến mấc vào rừng.  

(3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Ở Đâu?  Khi Nào?  Tại Sao? 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn, thời gian và lý do vào những câu sau.) 

 

1. Lễ xin phép bố mẹ đi chơi. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Hằng phụ bố tƣới cây. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Bé Tùng ngồi chơi với chiếc xe lửa. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Hải và Thuận đang thả diều. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Nhân rủ Nghĩa đi chơi đá banh. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

  

Buồn:  sad Phạt: punish 

Cấm: forbid Cố gắng: try 

 

Duy buồn vì bị bố phạt… 

Tân: Chuyện gì vậy Duy?  Sao buồn 

thế? 

What’s the matter, Duy?  Why 

so sad? 

Duy: Bố Duy mới phạt Duy.  Bố 

cấm không cho coi ti-vi một 

tuần. 

My dad just punished me.  He forbade me from watching 

TV for a week. 

Tân: Sao vậy? 

Why?  

Duy: Vì Duy coi ti-vi nhiều quá.  Bài thi vừa rồi Duy bị điểm 

thấp vì không chịu học bài đủ. 

Because I watched TV too much.  Last test, I got a low 

grade because I did not study enough. 

Tân: Vậy từ nay cố gắng học bài cho kỹ.  Thôi, vui lên! 

Then from now on try to study more thoroughly.  Cheer 

up!  
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Happy: vui Gave: cho 

Allowed: cho phép One hour a day: mỗi ngày một tiếng 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

He allowed me to watch TV one hour a day. 

My dad just gave me $10. 

Why so happy? 
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