Bài 1: Quả Bong Bóng Đen
Thứ Hai: Tập Đọc

Một cậu bé da đen đang chơi đùa trên
bãi cỏ. Phía bên kia đường, một người
đàn ông đang thả nhẹ những quả bóng
lên bầu trời, những quả bóng đủ màu
sắc, xanh, đỏ, tím, vàng, và có cả màu
đen nữa.

Cậu bé nhìn khoái chí, chạy tới chỗ
người đàn ông, hỏi nhỏ:
− Chú ơi, những quả bóng màu đen có
bay cao được như những quả bóng
khác không ạ?
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Người đàn ông quay lại, bất giác giấu
đi những giọt nước mắt sắp lăn nhẹ
trên đôi gò má. Ông chỉ lên những
đám bóng bay lúc này chỉ còn những
chấm nhỏ và trả lời cậu bé:
− Có chứ, những quả bóng màu đen
cũng sẽ bay cao như những quả
bóng khác, và cháu cũng vậy.
Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ cảm ơn
người đàn ông.

Quả bóng màu đen, màu vàng, màu
đỏ... cho dù là màu gì thì cũng đều là
quả bóng.
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Chú Thích
Khoái chí:

overjoyed

Bất giác:

suddenly

Giấu:

hide

Lăn:

roll

Gò má:

cheek

Rạng rỡ:

brightly, radiantly

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

1. Cậu bé da đen đang làm gì?

__________________________________________
__________________________________________
2. Người đàn ông đang làm gì?

__________________________________________
__________________________________________
3. Cậu bé có thắc mắc gì?

__________________________________________
__________________________________________
4. Người đàn ông trả lời ra sao?

__________________________________________
__________________________________________
5. Em học được bài học gì qua câu chuyện trên?

__________________________________________
__________________________________________
Tiếng Nước Tôi

3

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

_____ 1.

Cậu bé nhìn khoái chí, chạy tới chỗ người đàn ông... Từ “khoái chí”
có nghĩa là:
a. Chăm chú, không
rời mắt.

_____ 2.

b. Kể cho người khác c. Không cho người
nghe.
khác biết.

b. Không bao giờ xảy c. Sẽ xảy ra vào thời
ra.
gian rất gần.

Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ cảm ơn người đàn ông. Từ “rạng rỡ”
có nghĩa là:
a. Buồn thiu.
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c. Thình lình, ngoài ý
định.

...bất giác giấu đi những giọt nước mắt sắp lăn nhẹ trên đôi gò má...
Từ “sắp” có nghĩa là:
a. Đã xảy ra.

_____ 6.

b. Đã biết trước.

...bất giác giấu đi những giọt nước mắt sắp lăn nhẹ trên đôi gò má...
Từ “giấu” có nghĩa là:
a. Đưa ra cho người
khác xem.

_____ 5.

b. Nhìn thẳng về phía c. Xoay lại để nhìn
trước.
về phía sau.

...bất giác giấu đi những giọt nước mắt sắp lăn nhẹ trên đôi gò má...
Từ “bất giác” có nghĩa là:
a. Cố tình, cố ý.

_____ 4.

c. Thờ ơ, không quan
tâm.

Người đàn ông quay lại... Từ “quay” có nghĩa là:
a. Cúi đầu xuống.

_____ 3.

b. Thích thú.

b. Lầm lì.

c. Tươi sáng.
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Thứ Ba: Thêm Dấu
(Đọc các câu ở trang P-1 phầ n Phu ̣ Lục của sách học cho các em thêm dấu.)

Chu oi, nhung qua bong mau
den co bay cao duoc nhu
nhung qua bong khac khong a?

Co chu, nhung qua bong mau
den cung se bay cao nhu nhung
qua bong khac, va chau cung
vay.

Qua bong mau den, mau vang,
mau do... cho du la mau gi thi
cung deu la qua bong.
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Thứ Tư: Chính Tả
(Đọc câu ở trang P-1 phầ n Phu ̣ Lu ̣c của sách học cho các em viết chính tả.)

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
______
Sửa Lỗi Chính Tả

(Đọc các câu ở trang P -1 phầ n Phu ̣ Lu ̣c 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.)

Chú ơi, nhứng quả bón màu đen có bai cao
được như những quả bóng khác không ạ? (3
lỗi)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Người đàn ông quai lại, bất giác giấu đi những
giọt nước mất sắp lăng nhẹ trên đôi gò má. (3
lỗi)

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
6

Tiếng Nước Tôi

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

1. Mỗi ngày, anh Quân thức dậy lúc sáu giờ sáng để tập thể dục.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Hồi nhỏ, ông thường theo lũ bạn đi bắt dế.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Anh Việt đem quyển sách đi giấu thật kỹ.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Nhân rủ Lễ đi dự tiệc sinh nhật của Nghĩa.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Bố nhờ chú Nhật kéo chiếc xe chết máy về nhà.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Thứ Sáu: Đàm Thoại
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.)

Chương trình:

program

Dự báo:

forecast

Thời tiết:

weather

Cho chắc ăn:

just in case

Chương trình dự báo thời tiết cho biết hôm nay có 40%
mưa…
Nguyệt:
Mẹ:

Nguyệt:
Mẹ:
Nguyệt:
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Chào mẹ, con đi học.
Mom, I am going to school.
Chờ, theo chương trình dự báo thời tiết,
hôm nay sẽ có mưa. Con nhớ mang
theo dù.
Wait, according to the weather forecast
program, there will be rain today.
Remember to bring an umbrella.
Ở ngoài, trời đang nắng mà mẹ.
It’s sunny outside, mom.
Mẹ biết, nhưng cứ mang theo dù cho chắc ăn.
I know, but bring an umbrella just in case.
Dạ.
Yes ma’am.
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Chuyển Ngữ
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.)

Sometimes:

đôi khi

Thunder:

sấm

Lightning:

sét

Storm:

bão

Dangerous:

nguy hiểm

Struck:

đánh

Sometimes, there is rain with thunder and lightning. It is called a storm.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
It’s dangerous to stay outside when there is a storm.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
You can get struck by lightning.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày _________
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