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Bài 1: Một Bài Học 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

 

Cô bé rất lấy làm ngạc nhiên vì người 

bố không chịu vứt bỏ chiếc xe cũ trong 

ga-ra nhà mình.  Nhà họ rất giàu, có 

hai ba chiếc xe hơi đời mới.  Thế mà 

chiếc xe cũ vẫn nằm đó qua bao nhiêu 

năm.  Chiếc xe có chỗ móp ngay cửa 

trước.  Một hôm cô bé hỏi bố mình : 

− Bố ơi, tại sao bố không vứt chiếc xe 

cũ hay là bán nó đi hả bố? 

Người bố đáp:  

− Con ơi, đó là một vật kỷ niệm và là 

một bài học cho bố. 

Cô bé thắc mắc:  

− Một bài học? 

− Ðúng vậy.  Một hôm, bố đang chạy 

chiếc xe này thì bỗng nghe có vật gì 

đập mạnh vào cửa.  Xuống xe, bố 

thấy xe bị móp ngay cửa trước và 

thấy có một cô bé trạc tuổi con bây 

giờ đang giơ tay vẫy bên đường. 
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− Cạnh cô có một chiếc xe lăn và một 

cô bé khác đang ngồi dưới đất.  Bố 

rất giận và chạy về phía cô bé.  Khi 

bố đến gần, cô bé nói: 

“Xin chú tha lỗi cho cháu.  Chính 

cháu đã ném cục đá vào xe chú để 

mong chú dừng lại.  Cháu đã ra dấu 

dừng xe ba tiếng đồng hồ mà không 

ai dừng xe giúp cháu nâng em cháu 

lên xe lăn.  Em cháu bị té.  Cháu 

không nâng em nổi.” 

Bố vội giúp cô bé nâng em nó lên 

đặt vào xe lăn.  

− Trên đường về bố cứ suy nghĩ sao 

không ai chịu dừng lại thế.  Con có 

hiểu bài học đó không? 
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Chú Thích 
 

Vứt bỏ: discarded Đời mới: latest model 

Vật kỷ niệm: memento, keepsake Thắc mắc: questioning, wondering 

Trạc tuổi: about the same age Xe lăn: wheelchair 

 

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

  

1. Gia đình của cô bé giàu hay nghèo?  Có mấy chiếc xe hơi đời mới? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Tại sao người bố không vứt bỏ hoặc bán chiếc xe hơi đã cũ và đã bị móp? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Chuyện gì đã xảy ra trong khi người bố đang lái xe trên đường? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

4. Hành động của người đi đường như thế nào khi thấy hai chị em đang cần đến 

sự giúp đỡ? 
 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

5. Khi thấy một em bé bị té và đang khóc, em nên làm gì? 
 

__________________________________________

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

 

_____ 1. ...người bố không chịu vứt bỏ chiếc xe cũ trong ga-ra nhà mình.  Từ 

“vứt bỏ” có nghĩa là: 
 

Cất đi. Giữ lại. Quăng đi. 

 

_____ 2. Nhà họ rất giàu, có hai ba chiếc xe hơi đời mới.  Từ “đời mới” có 

nghĩa là: 
 

a. Kiểu cũ. Kiểu mới nhất. Kiểu rẻ tiền nhất. 

 

_____ 3.   Con ơi, đó là một vật kỷ niệm và là một bài học cho bố.  Từ “kỷ 

niệm” có nghĩa là: 
 

a. Dự đoán những sự 

việc sẽ xảy ra. 

Gợi nhớ lại những sự 

việc đã qua. 

Quên hết những sự 

việc đã qua. 
 

_____ 4.   Xuống xe, bố thấy xe bị móp ngay cửa trước...  Từ “móp” có nghĩa 

là: 
 

a. Bị lõm vào. Nhô ra. Tróc sơn, bong ra. 

 

_____ 5.   ...có một cô bé trạc tuổi con bây giờ đang giơ tay vẫy bên đường.  Từ 

“trạc tuổi” có nghĩa là: 
 

a. Bằng tuổi nhau. b. Già hơn. c. Trẻ hơn. 

 

_____ 6.   Cạnh cô có một chiếc xe lăn và một cô bé khác đang ngồi dưới đất.  

Từ “xe lăn” có nghĩa là: 
 

a. Xe đạp. b. Xe dành cho người 

tàn tật. 

c. Xe hơi. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Mot hom, bo dang chay chiec 

xe nay thi bong nghe co vat gi 

dap manh vao cua. 

 

Chau da ra dau dung xe ba 

tieng dong ho ma khong ai 

dung xe giup chau nang em 

chau len xe lan. 

 

Tren duong ve bo cu suy nghi 

sao khong ai chiu dung lai the.  

Con co hieu bai hoc do khong? 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc câu ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

______  

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P -1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗ i chính tả.  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Cô bé rất lấy làm ngạt nhiên vì người bố 

không chịu vứt bỏ chiếc xe cú chong ga-ra nhà 

mình. (3 lỗi) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 
Suống xe, bố thấy xe bị móp ngai cửa trước và 

thấy có một cô bé trặc tuổi con bây giờ đang 

giơ tay vẫy bên đường. (3 lỗi) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn – Ở Đâu?  Khi Nào?  Tại Sao? 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn, thời gian và lý do vào những câu sau.) 

 

1. Lễ học võ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Nghĩa mừng sinh nhật. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Mai mua chiếc kẹp. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Bé Thiên đang khóc. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Hồng rủ Ngọc chơi bán hàng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

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

   

Chương trình:  program Gây quỹ: fund raising 

Nghèo: poor Ủng hộ: donate 

Có ý nghĩa: meaningful Cho mượn: loan 

 

Nhân xin tiền bố để giúp đỡ người nghèo… 

Nhân: Bố, làm ơn cho con mười đô. 

Dad, please give me ten dollars. 

Bố: Con cần tiền để làm gì? 

You need money for what? 

Nhân: Trường có chương trình gây quỹ để giúp 

người nghèo.  Con muốn ủng hộ một ít 

tiền. 

The school has a fund raising program to help the poor.  I want to 

donate some money. 

Bố: Giúp đỡ người nghèo rất tốt, nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu con dùng 

tiền của con. 

Helping the poor is good, but it will be more meaningful if you use 

your own money. 

Nhân: Nhưng con đâu có tiền. 

But I don’t have any money. 

Bố: Bố sẽ cho con mượn tiền.  Tuy nhiên, con phải trả lại cho bố bằng 

cách cắt cỏ cho bố.  Được không? 

I will loan you the money.  However, you need to pay me back by 

mowing the lawn for me.  OK? 

Nhân: Dạ được.  Cám ơn bố. 

Yes, sir.  Thank you, dad. 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Sent: gửi Build: xây 

Orphans: trẻ mồ côi Hopefully: hy vọng rằng 

Brighter: tươi sáng hơn Future: tương lai 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 

Hopefully they will have a brighter future. 
 

They will use it to build a school for the orphans. 
 

This money will be sent to Vietnam. 
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