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Bài 16: Rùa Và Thỏ 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Chế giễu:  make fun of  Chậm chạp:  slow Mỉa mai:  mocking 

Đồng ý:  agree Trọng tài:  referee Vận động viên:  athlete 

 

 

Thỏ một hôm gặp Rùa chế giễu 

rùa là quá sức chậm chạp.  Nó 

cƣời và mỉa mai Rùa: 

─ Bạn đã đi được đến những đâu 

rồi? 

Rùa trả lời: 

─ Ừ, ấy vậy mà tôi có thể đi 

nhanh hơn bạn tưởng đấy.  Đua 

thử một quãng là biết ngay chứ 

gì. 

Thỏ hết sức buồn cƣời về cái ý nghĩ 

chạy đua với Rùa, nhƣng để cho 

vui, nó cũng đồng ý.  Và thế là Cáo 

nhận lời đứng ra làm trọng tài, đánh 

dấu đoạn đƣờng đua và hô cho hai 

vận động viên xuất phát. 
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Thỏ chỉ một thoáng thôi đã mất 

hút, và để chọc cho Rùa thêm bẽ 

mặt vì đã dám đua với nó, nó bèn 

nằm xuống vệ đƣờng ngủ để chờ 

cho Rùa đi đến. 

Trong khi đó, Rùa cứ lê từng bƣớc 

đi, và sau một lúc, đã đi ngang chỗ 

Thỏ nằm ngủ.  Nhƣng Thỏ nằm ngủ 

say sƣa quá; và nó chẳng hề biết 

Rùa đã đi đến chỗ nó, rồi đã qua và 

đang đến gần đích.  Chợt tỉnh dậy, 

Thỏ ba chân bốn cẳng phóng nhanh 

hết sức, nhƣng không còn kịp nữa 

rồi, Rùa đã chạm đích. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Thỏ và Rùa có những điểm khác biệt nào? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Vì sao Thỏ chạy thua Rùa? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Câu chuyện này dạy cho ta điều gì? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Thỏ một hôm gặp Rùa chế giễu rùa là quá sức chậm chạp.  Từ “chế 

giễu” có nghĩa là: 
 

a. Đem ra làm trò 

cười. 

b. Khen ngợi. c. Khuyên bảo. 

 

_____ 2. Nó cƣời và mỉa mai Rùa, “Bạn đã đi đƣợc đến những đâu rồi?”  Từ 

“mỉa mai” có nghĩa là: 
 

a. Nói móc với ý 

khinh thường. 

b. Khen ngợi. c. Khuyến khích. 

 

_____ 3.   Và thế là Cáo nhận lời đứng ra làm trọng tài, đánh dấu đoạn đƣờng 

đua và hô cho hai vận động viên xuất phát.  Từ “xuất phát” có nghĩa 

là: 
 

a. Bắt đầu chạy đua. b. Đứng im tại chỗ. c. Về tới đích. 

 

_____ 4.   Thỏ chỉ một thoáng thôi đã mất hút...  Từ “mất hút” có nghĩa là: 
 

a. Còn nhìn thấy 

trước mặt. 

b. Không nhìn thấy 

đâu nữa. 

c. Trốn sau bụi cây. 

 

_____ 5.   ...và để chọc cho Rùa thêm bẽ mặt vì đã dám đua với nó, nó bèn nằm 

xuống vệ đƣờng ngủ để chờ cho Rùa đi đến.  Từ “bẽ mặt” có nghĩa 

là: 
 

a. Gặp mặt. b. Làm cho đẹp. c. Làm cho xấu hổ. 

 

_____ 6.   Nhƣng Thỏ nằm ngủ say sưa quá; và nó chẳng hề biết Rùa đã đi đến 

chỗ nó, rồi đã qua và đang đến gần đích.  Từ “ngủ say sưa” có nghĩa 

là: 
 

a. Mới thức dậy. b. Ngủ như chết, 

không còn biết gì. 

c. Ngủ trưa. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-16 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Tho mot hom gap Rua che 

gieu rua la qua suc cham 

chap. 

 

Va the la Cao nhan loi 

dung ra lam trong tai, danh 

dau doan duong dua va ho 

cho hai van dong vien xuat 

phat. 

 

Đe choc cho Rua them be 

mat, no ben nam xuong ve 

duong ngu de cho cho Rua 

di den. 

 

Chot tinh day, Tho ba chan 

bon cang phong nhanh het 

suc, nhung khong con kip 

nua roi. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-16 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-16 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.) 

 

Thỏ mộc hôm gặp Rùa chề giễu rùa là quá sức chậm 

chập. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Thỏ hết sức buồng cười về cái ý ngĩ chạy đua với 

Rùa, nhưng đề cho vui, nó cũng đồng ý.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ Tron khi đó, Rùa cứ lê từng bước đi, và sâu một lúc, 

đã đi ngang chố Thỏ nằm ngủ.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

  



 

158 Tiếng Nước Tôi 

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. Bố dạy Nghĩa lái xe đạp. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Huy để dành tiền. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Thy và Mai chơi vũ cầu. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Mẹ đổ bánh xèo. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Các bạn dẫn Nghĩa đi ăn kem. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

   

Pháo bông: fireworks Công viên: park 

Trường tiểu học: elementary school Lò nướng thịt: grill 

  

Cuối tuần vào dịp Lễ Độc Lập, gia đình Hải 

chuẩn bị đi picnic…  

Hải: Bố, chiều nay nhà mình đi xem 

pháo bông nhé? 

Dad, can we go to watch 

firework this evening? 

Mẹ: Ý kiến hay.  Mình hãy đi công 

viên ở gần Trƣờng Tiểu Học 

Barnette.  Ở đó có nhiều pháo bông nhất. 

Good idea.  Let’s go to the park near the Barnette 

Elementary School.  It has the most fireworks there. 

Bố: Ừ, coi bộ vui đó.  Vậy mình đi! 

OK, sounds like fun.  Let’s go! 

Mẹ: Để mẹ đem theo thịt để nƣớng. 

I will bring the meat to barbecue. 

Bố: Để bố đem theo lò nƣớng thịt. 

I will bring the grill. 

Hải: Để con lấy nƣớc và trái cây. 

I will bring the drinks and fruits. 

Bố: Rồi, chúng ta cùng đi! 

OK then, let’s go! 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Rent: mướn Movie: phim 

Store: tiệm Fried chicken wings: cánh gà chiên 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

I will bring fried chicken wings. 

Let’s go to the store near Kroger. 

Can we go rent a movie tonight? 
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