
 

 

CÂY MƠ NHÀ EM 

 

 
I. Em đọc và hiểu 

 
Nhà em có một cây mơ 1. Mẹ bảo em, Mẹ trồng cây mơ này khi em 2 tuổi.  

Hằng năm, cứ vào cuối đông thì hoa mơ nở trắng sân vườn. Sau đó nhanh chóng kết 

quả thành từng chùm sai trĩu quả. Mơ chín thơm phức. 

Cả nhà em ai cũng thích ăn mơ và còn đem biếu cho Ông Bà. 

II. Em luyện từ vựng 
  

1. Em điền từ thích hợp vào chỗ trống. 
 

   

(a) (b) (c) 
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(a)     Sân vườn nhà em có một ……………………. 

(b)    ………………….. nở vào cuối mùa đông. 

(c)    ………………….. chưa chín có màu xanh. 

 
 2. Em ráp vần và đọc các chữ sau: 
 

- m + ơ =  

- m + ì = 

- m + ũ = 

- m + ỹ = 

- m + ổ = 

- m + ở = 

- m + ạ = 

- m + à =

     
 3. Em đếm có bao nhiêu trái mơ trong hình và điền vào chỗ trống: 

 
(a) Bà ngoại và em ra sau vườn hái được ………………… quả mơ 2. 

 
(b) Bố của em thích uống ……………... ly rượu mơ 3 sau khi ăn tối 
xong.  
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(c) Nhà bà ngoại của Triều Nguyên trồng được ……………. cây mơ 4. 

 3. Em hãy vẽ hình trái mơ vào khung hình dưới đây và tô màu:  
 
III. Em tập viết văn tả cảnh. 
 

Em hãy tả mùa hoa mơ nở hoặc cảnh thu hoạch mơ của gia đình em. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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IV. Bài tập hát về Tết Trung Thu. 
 
Đây là bài hát phỏng theo một câu chuyện cổ tích Thằng Cuội dành cho các em thiếu 
nhi được kể vào dịp Tết Trung Thu. 
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