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Bài 17: Con Diệc Kén Ăn 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Thong thả:  leisurely  Sẵn sàng:  ready Hiên ngang:  proud, unafraid 

Lẩm bẩm:  mumble Lê bước:  drag (feet) Lập tức:  immediately  

 

 

Sáng sớm, một con Diệc thong thả 

đi dạo bên bờ suối để kiếm ăn.  

Chiếc cổ dài và cái mỏ nhọn của 

nó luôn sẵn sàng để chộp lấy 

những miếng mồi.  

Dƣới dòng nƣớc ấm, có rất nhiều cá 

bơi lội.  Diệc nhìn từng đàn cá và tự 

bảo, “Cá gì đâu mà bé xíu làm sao 

mà đủ ăn cho Diệc.” 
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Ngay lúc đó, một con cá rô ngon 

lành hiên ngang bơi đến.  Diệc lại 

lẩm bẩm, “Con nào cũng cỏn con 

như thế!  Không thèm ăn đâu!” 

Khi mặt trời đã lên cao, tất cả những 

đàn cá bơi về giữa dòng suối sâu 

thẳm mát lạnh, và chẳng còn con cá 

nào ở gần bờ nữa.  Vừa đói vừa mệt 

mỏi, Diệc lê bƣớc khắp bờ suối.  

Khi gặp đƣợc một con ốc sên nhỏ 

nhoi,  Diệc vui mừng hết sức và lập 

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

  

1. Vì sao có nhiều cá bơi đến gần bờ suối vào buổi sáng? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Diệc đã làm gì khi thấy con cá rô? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Vì sao Diệc lại vui mừng khi bắt đƣợc một con ốc sên? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Sáng sớm, một con Diệc thong thả đi dạo bên bờ suối để kiếm ăn.  

Từ “thong thả” có nghĩa là: 
 

a. Hấp tấp. b. Chậm rãi, từ tốn. c. Vội vàng. 

 

_____ 2. Chiếc cổ dài và cái mỏ nhọn của nó luôn sẵn sàng để chộp lấy những 

miếng mồi.  Từ “sẵn sàng” có nghĩa là: 
 

a. Chuẩn bị đầy đủ. b. Chưa sửa soạn. c. Không sử dụng 

được. 
 

_____ 3.   Ngay lúc đó, một con cá rô ngon lành hiên ngang bơi đến.  Từ “hiên 

ngang” có nghĩa là: 
 

a. Hiên nhà để che 

cho mát. 

b. Không sợ hãi, tự 

tin. 

c. Rụt rè, nhát đảm. 

 

_____ 4.   Diệc lại lẩm bẩm, “Con nào cũng cỏn con nhƣ thế!  Không thèm ăn 

đâu!”  Từ “lẩm bẩm” có nghĩa là: 
 

a. Há miệng la to để 

mọi người nghe. 

b. Nói nhỏ trong 

miệng, chỉ vừa để 

mình nghe. 

c. Nói những việc 

không đúng chỗ, 

đúng lúc. 
 

_____ 5.   Vừa đói vừa mệt mỏi, Diệc lê bước khắp bờ suối.  Từ “lê bước” có 

nghĩa là: 
 

a. Chân đi sát đất, 

từng bước một. 

b. Chạy bộ đều đặn. c. Đi nhanh nhẹn, 

mau chóng. 
 

_____ 6.   Khi gặp đƣợc một con ốc sên nhỏ nhoi, Diệc vui mừng hết sức và lập 

tức vớ lấy.  Từ “lập tức” có nghĩa là: 
 

a. Một lúc sau. b. Một lúc trước. c. Ngay tức thì, ngay 

lúc bấy giờ. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Chiec co dai va cai mo 

nhon cua no luon san sang 

de chop lay nhung mieng 

moi. 

 

Diec nhin tung dan ca va tu 

bao, “Ca gi dau ma be xiu 

lam sao ma du an cho 

Diec.” 

 

Ngay luc do, mot con ca ro 

ngon lanh hien ngang boi 

den. 

 

Khi gap duoc mot con oc 

sen nho nhoi, Diec vui 

mung het suc va lap tuc vo 

lay. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-17 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-17 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.) 

 

Sáng sớm, một cong Diệc thong thã đi dạo bên bở 

suối để kiếm ăn. (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Ngai lúc đó, một con cá rô ngon lảnh hiên ngang bơi 

đễn.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ Khi mật trời đã lên cao, tấc cả những đàn cá bơi về 

giữa dòng suối sâu thẳm mát lạn.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 
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Thứ Năm:  Văn Phạm – Cách Chấm Câu 
(Cho các em thêm các dấu chấm câu vào những câu sau đây.) 

 

Xƣa có ông ngƣ phủ tuy đã già mà vẫn tham lam ____ ông tìm thấy cái bao to ai 

bỏ quên ____ ông bỏ vào ghe ____ vì sợ ghe chìm ____ ông đổ cá đi chỉ giữ lại cái 

bao ____ khi về tới nhà ____ ông mở ra coi ____ thì hỡi ôi ____ đó chỉ là khối đá 

to ____ 

 
 

(Cho các em viết lại đoạn văn với những dấu chấm câu.  Nhớ viết hoa những từ ở đầu câu.) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

   

Hút bụi: vacuum Giặt: do laundry, wash 

Gấp:  folding Gia đình: family 

 

Sáng Thứ Bảy…  

Bố: Sáng nay, hai con có thể giúp 

bố mẹ thu dọn nhà cửa đƣợc 

không? 

Can you two kids help us 

clean up the house this 

morning? 

Việt & Mai: Dạ.  Bố muốn chúng con làm 

gì?   

Yes, sir.  What do you want us to do?   

Bố: Việt, hút bụi các phòng.  Mai, giúp mẹ giặt và gấp quần 

áo.  Còn bố, bố sẽ cắt cỏ sân trƣớc nhà. 

Việt, you vacuum the rooms.  Mai, you help mom do 

laundry and fold clothes.  And I will mow the lawn in the 

front yard. 

Mẹ: Khi nào xong, gia đình mình sẽ đi ăn kem. 

When we finish, our family will go eat ice cream. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Homework: bài làm ở nhà Water the plants: tưới cây 

Backyard: sân sau nhà Restaurant: nhà hàng 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

When we finish, our family will go to the restaurant.  

I will water the plants in the backyard. 

Can you help me do my homework this afternoon? 
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