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Hoạt Động  - Trò Chơi 

Liên kết với bài học :  mục đích nâng cao kỹ năng nói, nghe, đọc và hiểu 

• Vần ăn / ân: Đọc truyện “ Thỏ con và Heo con” phát cho học sinh mẫu truyện in sẵn, luyện kỹ năng 

nhìn hình đọc, nghe, hiểu. Mổi nhóm hai em tập đọc cho lớp nghe. GV hỏi học sinh hiểu gì về câu 

chuyện đã nghe?  GV giải thích them về câu truyện đã nghe và hỏi học sinh nhận xét về câu chuyện. 

• Cả lớp cùng tập đọc bài đồng dao “ Nhớ Ơn”  

• Đố vui để học: cả lớp ngồi thành vòng tròn. GV đọc câu đố cho học sinh nghe , gợi ý them. Em nào 

trả lời trước sẽ được thưởng. 

• Vần Om, Ơm, Ôm: Đọc truyện “ Chú Gấu Con Ngoan” phát cho học sinh mẫu truyện in sẵn, luyện kỹ 

năng nhìn hình đọc, nghe, hiểu. Mổi nhóm hai em tập đọc cho lớp nghe. GV hỏi học sinh hiểu gì về 

câu chuyện đã nghe?  GV giải thích thêm về câu chuyện đã nghe và hỏi học sinh nhận xét về câu 

chuyện. 

 

• GV cho học sinh coi hình trái thơm. 

• Học sinh miêu tả trái thơm bằng Sếng Việt: màu gì? / vị chua, ngọt? / có đặc điểm gì? / thích hay 

không thích ăn trái thơm? 

• Sau đó kể cho học sinh nghe “Sự Tích Trái Thơm”  nghe xong chuyện yêu cầu HS kể lại câu chuyện – 

hiểu gì về câu chuyện? Em học được gì từ câu chuyện này? 

• Kể lại câu chuyện: cô gái tên Huyền Nương lười , không chịu làm việc nhà, không chịu học, chỉ biết 

nhờ vào sự chăm sóc, phục vụ của mẹ. Mẹ thì không dạy bảo Huyền Nương mà chỉ nuông chìu cô 

spoil a child nên cô gái trở nên hư hỏng không biết làm việc nhà không biết phụ mẹ, không nghe lời 

mẹ. 

• Em học được từ câu chuyện này: 

 - phải biết vâng lời cha, mẹ vì cha,mẹ là người thương, lo cho mình nhất. Cha mẹ biết những gì cần 

và tốt cho mình nhất. 

- phải chăm chỉ, siêng năng học tập. 

- phải biết phụ cha, mẹ ở nhà. 

- học sinh thảo luận thêm : - vâng lời cha mẹ. Em phải làm gì? 

- chăm chỉ, siêng năng nghĩa là sao? Ở trường làm gì? Ở                                                 

nhà? 

  

 

 

 

 


