
 

 

BÀI 1 TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 2 

C. PHẦN C: NÓI VÀ NGHE “NHỮNG NGÀY HÈ CỦA EM” 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Kể về điều đáng nhớ nhất trong kì nghỉ hè của em. 

G: 

- Nghỉ hè, em được đi những đâu? 

- Em được tham gia những hoạt động nào? 

- Em nhớ nhất điều gì? 

 

Phương pháp: 

Em dựa vào phần gợi ý để hoàn thành yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

* Cách trả lời 1: 

- Nghỉ hè, em được về quê ngoại chơi. 

- Những hoạt động mà em được tham gia đó là: 

+ Thăm ông bà, họ hàng ở quê 

+ Cùng các anh chị chơi thả diều, đá bóng trên đồng 

+ Tham gia sinh hoạt hè cùng các bạn cùng tuổi trong xóm 

- Em nhớ nhất là được đi thăm ông bà ngoại, họ hàng ở quê.  



 

 

 

* Cách trả lời 2: 

- Nghỉ hè, em được đi du lịch cùng gia đình. 

- Những hoạt động mà em được tham gia đó là: 

+ Tắm biển cùng gia đình 

+ Cùng bố thả diều trên bãi biển 

+ Xây lâu đài cát cùng anh, chị, em. 

- Em nhớ nhất là được cùng cả gia đình vui chơi trên bãi biển. 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Em cảm thấy thế nào khi trở lại trường sau kì nghỉ hè? 

Phương pháp: 

Em trả lời theo suy nghĩ của bản thân. 

Lời giải chi tiết: 

Em cảm thấy háo hức vì được gặp lại thầy cô, bạn bè. Em thấy mình lớn hơn so với năm học 

trước. 

Câu 3: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Viết 2 – 3 câu về những ngày hè của em. 

Phương pháp: 

Em dựa vào câu 1, câu 2 đã hoàn thành. 

Lời giải chi tiết: 

 



 

 

 

* Cách 1: 

Nghỉ hè, em được về quê ngoại chơi. Trong chuyến đi đó, em được thăm ông bà, họ 

hàng ở quê. Em cùng các anh chị chơi thả diều, đá bóng trên đồng. Em được tham gia sinh hoạt 

hè cùng các bạn cùng tuổi trong xóm. Trở lại trường em cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. 

Em cũng thấy yêu quý và hiểu hơn về ông bà ngoại và họ hàng bên ngoại. 

* Cách 2: 

Nghỉ hè, em được đi du lịch cùng gia đình. Trong chuyến du lịch, em được bố mẹ cho đi tắm 

biển và thả diều ở ngay trên bãi biển. Sau đó, cả gia đình em còn cùng nhau xây lâu đài cát. 

Em rất thích được đi du lịch cùng gia đình. 

 

 


