ÔN CÁC VẦN : AT, ĂT, ÂT,
ET, ÊT, IT, UT, ƯT
OT, ƠT, ÔT
Chi Dỗ Em
Cha mẹ Chi đi xem hát. Chi nằm võng đưa em ngủ. Võng kêu cót két. Tơ hỏi
Chi: ”Ba má đi đâu Chị?” . Chi đáp: ”Ba má di xem hát”. Tơ nói: ”Ba má lâu
về quá!”. Rồi nó thút thít khóc.

Theo ”Em Học Vần”
Em tập đọc và trả lời câu hỏi:
Cha mẹ Chi đi đâu?_________________________________________
Em của Chi tên là gì?________________________________________
Tai sao Tơ khóc ?___________________________________________
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Tí và Nhựt
Tí và Nhựt cùng học một lớp. Hai đứa dắt nhau đi học. Hết giờ
học, hai đứa cùng về. Một hôm, Tí mệt, Tí ở nhà. Nhựt lật đật di thăm
Tí. Nhựt hỏi: ”Tí bớt mệt chưa?”. Tí đáp: ” Bớt rồi , mai Tí đi học”.
Theo ”Em Học Vần”

Em tập đọc và trả lời câu hỏi:
Hai bạn trong bài tên là gì ? ______________________________________
Tại sao Tí phải ở nhà ? __________________________________________
Khi nàoTí đi học lại ?____________________________________________
Em có người bạn thân nào cùng lớp không? Bạn tên gì ? ________________
______________________________________________________________
Hàng ngày em và bạn hay làm gì ? _________________________________
______________________________________________________________
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Em hãy lựa một vần thích hợp và điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa :
1) Em rất thích ca h______.
2) Tí không nghe lời mẹ nên bị ph________.
3) Con nai có hai con m_____ r_____ to.
4) Sáng nay em học th_______ nút.
5) Không nên la h____ trong lớp học
6) Hôm nay em chạy nhảy nhiều nên m__________.
7) Em thích ăn bánh ng_____ .
8) Em bé bị cảm và s_____ mấy hôm nay.
9) Mẹ em ch______ th_____ bằng dao lớn.
10)

Ngày T______, nhà nào cũng có nhiều bánh m_______.

11)

Trong 1 giờ, có 60 ph_________.

12)

Cô cho em một cây b____ chì mới.

Em hãy giải câu đố và vẽ hình câu trả lời:
- N + CH - ” / ” + ” . ” =

- QU + M - ” . ” + ” / ” + ”
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