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Bài 3: Chú Rùa Kiêu Căng 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Bất mãn:  dissatisfied  Ao ước:  wish, crave Tâm sự:  confide in 

Hối hận:  regret Cảnh tượng:  sight Hãnh diện:  to be proud of  

 

 

Rùa đi đâu cũng vác ngôi nhà trên 

lưng. Khi nhìn thấy mọi loài thú vật 

khác chạy nhảy tung tăng đây đó, Rùa 

cảm thấy buồn và bất mãn.  Nó ao ước 

được nhìn thấy thế giới, nhưng căn nhà 

nặng nề trên lưng cùng với đôi chân 

ngắn nhỏ bé khiến nó không thể đi đâu 

xa. 

Một hôm, nó gặp một đôi Vịt và tâm sự 

mọi điều đó cho Vịt nghe.  Vịt bảo: 

─ Chúng tôi sẽ giúp bạn.  Hãy cắn chặt 

cây gậy này.  Chúng tôi sẽ đưa bạn 

lên cao để bạn nhìn được tất cả xứ sở.  

Nhưng nhớ là không được mở miệng, 

nếu không thì bạn sẽ phải hối hận 

đấy. 

Rùa hết sức vui mừng.  Nó cắn chặt lấy 

cây gậy.  Đôi Vịt quặp hai đầu cây và 

đưa nó bay lên cao đến tận mây xanh. 
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Bỗng dưng có một con Quạ bay ngang.  

Nó hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy 

cảnh tượng đó và la lên: 

─ Đây chắc đúng là vua của loài rùa 

rồi! 

Rùa hãnh diện mở miệng nói:  

─ Đúng thế! 

Nhưng ngay khi Rùa mở miệng trả lời 

thì cây gậy tuột ra khỏi miệng nó.  Rùa 

liền rơi xuống đất, đụng phải đá và tan ra 

từng mảnh. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Vì sao Rùa cảm thấy buồn và bất mãn? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Bằng cách nào đôi Vịt đã giúp Rùa thấy được thế giới? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Điều gì đã xảy ra khi Rùa mở miệng trả lời Quạ? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Khi nhìn thấy mọi loài thú vật khác chạy nhảy tung tăng đây đó...  Từ 

“tung tăng” có nghĩa là: 
  

a. Bực bội chạy tới 

chạy lui. 

b. Vui mừng chạy đi 

chạy lại. 

c. Té lên té xuống. 

 

_____ 2. ...Rùa cảm thấy buồn và bất mãn.  Từ “bất mãn” có nghĩa là: 
 

a. Hài lòng. b. Không hài lòng. c. Giận dữ. 

 

_____ 3.   Nó ao ước được nhìn thấy thế giới...  Từ “ao ước” có nghĩa là: 
 

a. Chờ đợi. b. Mong muốn. c. Tìm kiếm. 

 

_____ 4.   Một hôm, nó gặp một đôi Vịt và tâm sự mọi điều đó cho Vịt nghe.  

Từ “tâm sự” có nghĩa là: 
 

a. Chửi nhau. b. Lắng nghe nhau. c. Nói chuyện riêng 

tư với nhau. 
 

_____ 5.   Đôi Vịt quặp hai đầu cây và đưa nó bay lên cao đến tận mây xanh.  

Từ “quặp” có nghĩa là: 
 

a. Giữ chặt. b. Nới lỏng. c. Nghiền nát. 

 

_____ 6.   Nó hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng đó.  Từ “ngạc 

nhiên” có nghĩa là: 
 

a. Bất ngờ, lấy làm 

lạ. 

b. Bình tĩnh. c. Buồn rầu. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-3 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Khi nhin thay moi loai thu 

vat khac chay nhay tung 

tang day do, Rua cam thay 

buon va bat man. 

 

Doi Vit quap hai dau cay 

va dua no bay len cao den 

tan may xanh. 

 

Day chac dung la vua cua 

loai rua roi! 

 

Rua lien roi xuong dat, 

dung phai da va tan ra 

tung manh. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-3 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-3 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.) 

 

Rùa đi đâu cũn vác nghôi nhà chên lưng.  

(3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Nhưng nhớ là khôn được mở miệng, nếu 

không thì bạn sẽ phãi hối hận đấi.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Nhưng ngai khi mở miệng trả lời thì cây 

gậy tuốt ra khõi miệng nó.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn (Ở Đâu?) 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn vào những câu sau.) 

 

1. Chú Quân dẫn Hải đi chơi bóng chuyền. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Anh Thoại giúp bố đẩy xe. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Việt dẫn bé Đức đi coi múa lân. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Mùa thu năm nay, anh Nhân sẽ vào đại học. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Mỗi sáng chị Thảo chạy bộ gần một tiếng đồng hồ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

   

Toán: math Lịch sử: history 

Văn: literature Đệ Nhị Thế Chiến: World War II 

Thơ: poem Thông minh: smart 

 

Bố hỏi Trí về việc học… 

Bố: Hôm nay con học gì ở trường vậy? 

What did you study at school today? 

Trí: Hôm nay con học toán, lịch sử và văn.  Con được 

100 điểm trong lớp toán.  Trong lớp lịch sử, con 

học về Đệ Nhị Thế Chiến.  Còn trong lớp văn, con 

đang tập viết thơ. 

Today I studied math, history and literature.  I got 

100 points in math class.  In history class, I 

learned about World War II.  And in literature class, I am practicing 

writing poems. 

Bố: Hoan hô Trí!  Con thiệt là thông minh! 

Hurray Trí!  You are so smart! 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Friend’s house: nhà bạn Hide-and-seek: ú tim 

With: với Piano: đàn dương cầm 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

I am practicing playing the piano.  

I played hide-and-seek with Tâm. 

What did you do at your friend’s house today? 
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