ÔN CÁC VẦN : AN, ĂN, ÂN,
EN, ÊN, IN, UN,
ON, ƠN, ÔN
Chi và Tí Đi Câu
Chi và Tí xin Mẹ đi câu. Tí cầm lon trùn. Chi treo giỏ vào cây trúc. Tới ao
sen, Chi ngồi ở đầu ván. Chi móc mồi rồi thả câu. Phao động, Chi giựt lẹ. Một
con cá tòn ten ở đầu giây.

Theo ”Em Học Vần”
Em tập đọc và trả lời câu hỏi:
Chi và Tí xin Mẹ đi đâu ?_________________________________
Hai chị em có câu được gì không? __________________________
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Nhà Cậu Tí
Tí đi thăm cậu, Nhà cậu Tí ở gần sông. Sân rộng có trồng mận, ổi. Hai
bên rào có bốn chậu bông. Nhà lớn, có ba căn. Bàn thờ kê ở căn giữa. Trên
bàn thờ có lư, chưn đèn. Hai căn hai bên nhỏ hẹp hơn.

Theo ”Em Học Vần”
Em tập đọc và vẽ nhà cậu của Tí theo lời tả trong bài.
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Em hãy lựa một vần thích hợp và điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa :
1) Chị Nhân đ_____ áo l_____ màu đ______.
2) B_____ bè em kh_____ em c_____ th _____.
3) Trên b____ thờ có bình hoa s_____.
4) Em cám _____ Mẹ mua cho em áo th_____ mới.
5) Người thợ s____ b____ được một con ch_____.
6) Em đọc thực đ_____ để ch_____ m______ _____.
7) Em nh_____ thấy c____ chim ở tr___ ng____ cây.
8) Chị sợ con nh_____ rơi vào cái n_____.
9) Con ốc s______ bò tr____ n____ nhà.
10)

Ba s_____ cái l_____ bia màu đ_______.

Em hãy giải câu đố và vẽ hình câu trả lời:

- R - ” / ” + KH =

- TAY - ” \ ” + ” ” + ĐỒ =
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