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Bài 20: Sư Tử Già Và Cáo 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Mòn:  worn out  Giả vờ:  pretend Khéo léo:  cleverly 

Viếng thăm:  visit An ủi:  console Xơi:  eat 

 

 

Một con Sƣ Tử già, răng móng đã 

mòn đến mức nó chẳng còn dễ 

dàng gì mà kiếm đƣợc miếng mồi 

để ăn mà sống, nó bèn giả vờ nằm 

ốm. 

Nó khéo léo cho mọi hàng xóm của 

nó biết đƣợc điều đó, và rồi nó nằm 

luôn tại hang và chờ khách đến 

viếng thăm.  Và khi các con vật 

khác đến để hỏi thăm an ủi nó, nó 

xơi từng con một. 
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Cáo cũng đến, nhƣng nó hết sức 

đề phòng.  Đứng ở một đoạn đủ xa 

cho an toàn, Cáo lịch sự hỏi thăm 

về sức khỏe của Sƣ Tử.  Sƣ Tử trả 

lời rằng quả thực nó đang ốm nặng 

và mời Cáo vào chơi.  Nhƣng Cáo 

rất khôn ngoan cứ đứng ở ngoài. 

Cáo nói: 

─ Tôi đã để ý thấy rằng có rất nhiều 

dấu chân đi vào hang mà chẳng 

có dấu chân nào đi ra cả.  Khách 

của ông đi ra bằng lối nào? 

Nói xong, Cáo liền bỏ đi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Vì sao Sƣ Tử già lại giả vờ nằm ốm? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Khi những con thú tới viếng thăm, Sƣ Tử đã làm gì với chúng? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Vì sao Cáo lại không vào thăm viếng Sƣ Tử? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Một con Sƣ Tử già, răng móng đã mòn đến mức nó chẳng còn dễ 

dàng gì mà kiếm đƣợc miếng mồi...  Từ “mòn” có nghĩa là: 
 

a. Còn sắc. b. Đã già. c. Không còn sắc 

nữa. 
 

_____ 2. ...nó bèn giả vờ nằm ốm.  Từ “giả vờ” có nghĩa là: 
 

a. Không động đậy. b. Làm như thật. c. Trình diễn. 

 

_____ 3.   Nó khéo léo cho mọi hàng xóm của nó biết đƣợc điều đó...  Từ “khéo 

léo” có nghĩa là: 
 

a. Làm một cách giả 

dối. 

b. Làm một cách 

khôn ngoan. 

c. Làm một cách ngu 

đần. 
 

_____ 4.   ...nó nằm luôn tại hang và chờ khách đến viếng thăm.  Từ “viếng 

thăm” có nghĩa là: 
 

a. Đi chơi. b. Ở nhà. c. Tới để hỏi han. 

 

_____ 5.   Và khi các con vật khác đến để hỏi thăm an ủi nó, nó xơi từng con 

một.  Từ “xơi” có nghĩa là: 
 

a. Ăn. b. Đuổi đi. c. Mời vào. 

 

_____ 6.   ...Cáo lịch sự hỏi thăm về sức khỏe của Sƣ Tử.  Từ “lịch sự” có nghĩa 

là: 
 

a. Đùa cợt. b. Lễ phép. c. Vô phép. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-20 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

No chang con de dang gi 

ma kiem duoc mieng moi 

de an ma song. 

 

Va khi cac con vat khac 

den de hoi tham an ui no, 

no xoi tung con mot. 

 

Cao cung den, nhung no 

het suc de phong. 

 

Khach cua ong ra di bang 

loi nao? 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-20 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-20 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 nằm luơn tại hăng và chờ khác đến viếng thăm. 

(3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

 

Nhưng Cáo rấc khôn nghoan cứ đúng ở ngoài.  (3 

lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ Tôi đã để ý thấi rằng có rất nhièu dấu chăn đi vào 

hang mà chẳng có dấu chân nào đi ra cả.  (3 lỗi) 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn — Cách Đặt Câu Hỏi 
(Hãy đổi những câu sau đây thành những câu hỏi.) 

 

1. Tí luôn cất sách vở thật ngăn nắp mỗi khi học bài xong. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mẹ mua hộp mứt và một cặp bánh chƣng để biếu ông bà nội. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Cô giáo tặng Ngọc cây bút màu đen có nạm vàng rất xinh xắn. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Trên đƣờng đi thăm nội, xe bị nổ lốp nên bố phải ngừng để thay vỏ lốp mới. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Huệ và Hà là bạn thân nên luôn giúp đỡ nhau trong lớp học. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

   

Tết: New Year Chúc tuổi: express well wishes 

Tặng: give (usually to elders) Dồi dào sức khỏe: abundant health 

Sống lâu 

trăm tuổi: 

longevity, live to a 

hundred years 

May mắn: good luck 

 

Sáng mùng một Tết, bố mẹ chở Lộc đến nhà 

ông bà nội để chúc Tết…  

Lộc: Chào ông bà nội. 

Hello grandpa and grandma. 

Ông: Ô!  Chào cháu. 

Oh!  Hello Lộc. 

Mẹ: Con tặng bố mẹ cặp bánh chƣng để ăn Tết.  Lộc, chúc tuổi 

ông bà nội đi con. 

I give you a pair of bánh chưng to celebrate the New Year. 

Lộc, express your well wishes to grandpa and grandma. 

Lộc: Năm mới, cháu kính chúc ông bà nội dồi dào sức khỏe, 

sống lâu trăm tuổi và thật nhiều may mắn. 

For the New Year, I wish you abundant health, longevity 

and lots of good luck. 

Bà: Ngoan!  Ông bà lì-xì cho cháu để lấy hên đầu năm. 

Good boy! We “lì xì” you to get good luck for the new 

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

 

Preserved fruits: mứt Properous: phát đạt 

Success: thành công All endeavors: mọi sự 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

Wishing you success in all your endeavors.  

Wishing you a prosperous new year. 

I give you a box of preserved fruits to celebrate the New Year. 
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