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NGUYÊN ÂM KÉP:

Tên _______________________

ao, eo, oa, oe

cái áo

tờ báo

quả táo

*cao

cái loa

ổ khóa

chià khoá

*khỏe

băng keo

khóe mắt

ống loe

*méo

TẬP ĐỌC:

Leo trèo

Hoà khoe với Khoa: " Nhà Hòa có cây đào khá cao". Hoà rủ Khoa leo
rào để hái quả đào. Khoa sợ ngã nói: " Lỡ té thì sao?" Hòa trả lời: "Chớ
có sợ, cứ trèo đi." Thế rôì, Hòa leo vèo vèo. Mẹ Hoà sợ quá, la Hòa và
bảo: "Leo trèo như thế là dại, dễ bị té trẹo cổ, trẹo vai." Hòa nghe lời mẹ,
kéo Khoa vào nhà.
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SO SÁNH:

TẬP HÁT :

Tên _______________________

Tròn / Méo

GÓP GIÓ

Mỗi người là một cành hoa
Cùng đem về đây góp gió
Làm thành vườn hoa, vườn hoa, vườn hoa chúng mình

BÀI LÀM Ở NHÀ
1. Tập ráp vần và viết chính tả:

(mỗi từ = 1 điểm, ____ / 11)

t + ao +
đ + ao +
ch + ao +

=__________
=__________
=__________

t + oa +
đ + oa +
ch+ oa +

=_________
=_________
=_________

kh + eo +
l + eo
tr + eo +

=__________
=__________
=__________

kh + oe +
l + oe

=_________
=_________
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Tên _______________________

2. Viết tên gọi dưới hình vẽ.
Nối các vật có cùng vần vơí nhau.

(mỗi hình = 1 điểm, ____ /13)

(mỗi gạch nối = 1/2 điểm, ____ /8)
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Tên _______________________

3. Tìm thêm 1 từ mới cho mỗi vần:

AO
__________

OA
__________

(mỗi từ = 1 điểm, ____ /4 )

EO
_________

4. Đặt câu với những từ mới trong phần 3:

OE
_________

(mỗi câu = 2 điểm, ____ / 8)

Ao ___________________________________________
Oa ___________________________________________
Eo ___________________________________________
Oe ___________________________________________
5. Trả lời các câu hỏi sau đây bằng câu trọn vẹn:

(mỗi câu = 2 điểm, ____ / 6 )

a/ Nhà em có trồng cây gì không?

____________________________________________
____________________________________________
b/ Tại sao em không nên leo trèo ?

____________________________________________
____________________________________________
c/ Em thích loại trái cây nào nhất ?

____________________________________________
____________________________________________
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