
 

 

 
 

VƯỜN HOA HỒNG  
 
I. Em đọc và hiểu. 

Trước sân nhà của bà em có trồng những bụi cây hoa hồng rất đẹp. Những bông hoa 

với nhiều màu sắc khác nhau. Bông hoa to bằng chén uống trà của bà. Hoa hồng toả 

hương thơm ngào ngạt, vì vậy luôn có những chú ong và bướm bay lượn xung quanh. 

Cánh hoa mềm mại, mịn màng nhưng thân cây và lá lại có những chiếc gai nhỏ. Buổi 

chiều sau khi đi học về, em cùng bà tưới hoa nên hoa lúc nào cũng tươi xinh và rực rỡ. 

 

II.    Em luyện từ vựng. 

 1. Em tìm chữ thích hợp và điền vào chỗ trống. 

hoa - hồ - hề 

1) Mẹ cắm ………. hồng. 

2) Bờ ………. mọc nhiều hoa. 

3) Cái mũ đỏ của chú ……….  
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 2. Em tô màu theo hàng giống chữ đã cho 

 

 

hồng a h ồ n g e 

hồ t p h ồ m i 

hổ e h ơ h ổ c 

họ l ọ t ê h ọ 

hư h ư e s a l 

 

 

 3. Em đọc và viết lại thành câu hoàn chỉnh dưới đây. 

 

Cô Năm trồng                       

ở sau vườn. 

 

 

Lễ hội                              ở Canberra. 

 

Bà tưới       vào buổi chiều. 

 

Mẹ em cắm        trong nhà thờ. 

 

1) Cô Năm trồng ……………………………………… 

2) Lễ hội ………………………………………………. 

3) Bà tưới ……………………………………………… 

4) Mẹ em cắm …………………………………………. 
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 4.  Em hãy nối các số lại với nhau rồi tô màu bông hoa1 dưới đây: 
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1 https://doctailieu.com/top-10-tranh-to-mau-hoa-hong-kich-thich-sang-tao 

https://doctailieu.com/top-10-tranh-to-mau-hoa-hong-kich-thich-sang-tao


 

 

III.  Em tập viết văn tả cảnh. 

 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả về vườn hoa hồng nhà bà của em. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Em tập hát. 

Bài hát Hoa lá mùa xuân của nhạc sĩ Hoàng Hà viết về hoa lá đẹp tươi 2 

 

Tôi là lá, tôi là hoa 

Tôi là hoa lá hoa mùa xuân 

Tôi cùng múa, tôi cùng ca 

Tôi cùng ca, múa ca mừng xuân. 

Xuân vừa tới trên cành cao 

Cho ngàn muôn lá hoa đẹp tươi . 

Cho ngày mới cho đời vui 

Cho ngàn muôn tiếng ca rộn vang nơi nơi… 
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2 https://edugreen.vn/bai-hat-ve-hoa-cho-tre-mam-non/#bai-em-la-bong-hong-nho 

https://edugreen.vn/bai-hat-ve-hoa-cho-tre-mam-non/#bai-em-la-bong-hong-nho

