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Bài 5: Ếch Và Chuột 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Bờ ao:  pond shore  Liều mạng:  risk one‟s life Bội tín: deceitful 

Sặc:  choked Chắc chắn:  undamaged, firm Lủng lẳng:  dangling  

 

 

Ở một bờ ao nọ, có một con Ếch rủ 

một con Chuột bơi xuống ao chơi.  

Mặc dù Chuột có thể bơi được đôi 

chút, nó cũng chẳng dám liều mạng 

nhào xuống ao một mình.  

Nhưng Ếch đã có một cách:  nó lấy một 

cây sậy còn chắc chắn buộc chân Chuột 

vào chân nó.  Thế rồi nó nhào xuống ao, 

kéo lê theo thằng bạn ngu ngốc đàng sau 

nó. 
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Chỉ một lát sau, Chuột đã bị sặc nước 

và muốn quay vào bờ.  Nhưng tên Ếch 

bội tín kia lại bày trò khác:  nó kéo 

Chuột lặn xuống nước và dìm cho 

Chuột chết. 

Trên mặt ao, một con Diều Hâu lao 

xuống, quắp lấy con Chuột chết.  Ếch 

chưa kịp cởi sợi dây sậy vẫn còn cột 

chân con Chuột chết nên bị kéo theo 

lủng lẳng.  Vậy là chỉ cần một lần lao 

xuống bắt mồi, Diều Hâu đã bắt được cả 

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

  

1. Ếch đã dùng cách gì để rủ Chuột bơi xuống ao chơi? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Vì sao Chuột bị chết? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Vì sao Ếch bị Diều Hâu kéo theo lủng lẳng? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

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

 

_____ 1. Nó cũng chẳng dám liều mạng nhào xuống ao một mình. Từ “nhào” 

có nghĩa là: 
 

a. Trèo lên. b. Nhảy xuống. c. Ngã xuống. 

 

_____ 2. ...kéo lê theo thằng bạn ngu ngốc đàng sau nó.  Từ “kéo lê” có nghĩa 

là: 
 

a. Lôi theo. b. Nắm tay nhau. c. Nhảy múa. 

 

_____ 3.   Tên Ếch bội tín kia lại bày trò khác.  Từ “bội tín” có nghĩa là: 
 

a. Giữ lời hứa. b. Không giữ lời hứa. c. Thật thà. 

 

_____ 4.   Nó kéo Chuột lặn xuống nước và dìm cho Chuột chết.  Từ “dìm” có 

nghĩa là: 
 

a. Đánh nhau. b. Đè đầu xuống 

nước. 

c. Ôm chặt. 

 

_____ 5.   Trên mặt ao, một con Diều Hâu lao xuống, quắp lấy con Chuột chết. 

Từ “quắp” có nghĩa là: 
 

a. Bắt, giữ chặt. b. Ném đi. c. Nới lỏng. 

 

_____ 6.   Chỉ cần một lần lao xuống bắt mồi...  Từ “lao” có nghĩa là: 
 

a. Cất cánh bay lên 

cao. 

b. Đâm từ trên cao 

xuống. 

c. Lượn vòng vòng 

trên không. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mac du Chuot co the boi 

duoc doi chut, no cung 

chang dam lieu mang nhao 

xuong ao mot minh. 

 

The roi no nhao xuong ao, 

keo le theo thang ban ngu 

ngoc dang sau no. 

 

Chi mot lat sau, Chuot da 

bi sac nuoc va muon quay 

vao bo. 

 

Ech chua kip coi soi day 

say van con cot chan con 

Chuot chet nen bi keo theo 

lung lang. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-5 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-5 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.) 

 

Ở một bờ ao nợ, có một con Ếch rủ một con 

Chuột bôi xuống ao trơi.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Nhưng Ếch đã có một các: nó lấy một cây 

sậy còn chắc chắng buộc chân Chuột vảo 

chân nó.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Chì một lát sau, Chuột đá bị sặc nước và 

muốn quai vào bờ.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn (Khi Nào?) 
(Cho các em thêm chi tiết về thời gian vào những câu sau.) 

 

1. Bố mẹ mua cho Sơn một chú chó con. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mai làm bể chai nước mắm. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Lễ tặng Nhân một chiếc áo sơ-mi màu xanh. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Cái cây trước nhà bị gió thổi gẫy. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Bố đóng một cái chuồng cho chú chó của Sơn. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

 

Xin lỗi: sorry Nhích: scoot 

 

Quân và bạn đón xe điện để đi xem một trận đấu bóng 

rổ ở trung tâm thành phố.  Vừa bước lên xe lửa, anh ấy 

liếc nhìn và thấy có một chỗ trống… 

Quân: Này anh.  Ghế này đã có người ngồi chưa? 

Excuse me.  Is this seat taken?  

Người lạ: (Tháo dây nghe nhạc ra khỏi tai)  Xin lỗi.  Anh vừa mới nói gì? 

(Take off the headphones.)  I'm sorry.  What did you just say?  

Quân: Có người nào ngồi ghế này không? 

Anybody using this seat?  

Người lạ: Không.  Anh ngồi đi.   

No.  You can sit.  

Quân: Anh có thể nhích qua một ghế để bạn của tôi cùng ngồi chung được 

không? 

Can you scoot over one seat so my friend can sit with us?   

Người lạ: Được thôi, không thành vấn đề. 

Okay, no problem. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Want: muốn Last: cuối cùng 

Piece: miếng Chicken: thịt gà 

Hand: đưa Plate: đĩa 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

Can you hand me a plate? 

You can eat it. 

Anybody want this last piece of chicken? 
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