
 

 

BÀI 5 EM CÓ XINH KHÔNG 

C. PHẦN C: NÓI VÀ NGHE 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Quan sát tranh, nói tên các nhân vật và sự việc được thể hiện trong tranh. 

Em có xinh không? 

 

Phương pháp: 

Em nhớ lại nội dung câu chuyện, quan sát từng tranh để xác định nhân vật và sự việc xảy ra. 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

* Tranh 1: 

- Nhân vật: Voi anh và voi em 

- Sự việc: Voi em hỏi voi anh rằng “Em có xinh không?”. Voi anh trả lời rằng “Em xinh lắm!” 

* Tranh 2: 

- Nhân vật: Voi em và hươu  

- Sự việc: Voi em hỏi hươu rằng “Em có xinh không?”. Hươu đáp rằng “Chưa xinh lắm vì em 

không có đôi sừng giống anh.”. Nghe vậy, voi em nhặt vài cành cây khô, gài lên đầu rồi đi tiếp. 

* Tranh 3: 

- Nhân vật: Voi em và dê 

- Sự việc: Voi em hỏi dê rằng “Em có xinh không?”. Dê đáp rằng “Không, vì cậu không có bộ râu 

giống tôi.”. Voi em liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà. 

* Tranh 4: 

- Nhân vật: Voi em và voi anh 

- Sự việc: Trở về nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi voi anh rằng “Em có xinh 

không?”. Voi anh nói rằng như thế không đẹp đâu. Sau khi soi gương xong, voi em liền bỏ cặp 

sừng và bộ râu giả xuống. Nó chợt hiểu ra mình chỉ sinh đẹp khi mình chính là voi. 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh 

Phương pháp: 

Em dựa vào tranh và bài tập 1 đã làm để kể lại. 



 

 

Lời giải chi tiết: 

* Đoạn 1: 

 Voi em rất chăm chút cho bản thân mình. Bạn ấy thích mặc đẹp và cũng thích được khen 

là đẹp. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh rằng “Em có xinh không?”. Voi anh bao giờ cũng khen: “Em 

xinh lắm!”. 

* Đoạn 2: 

 Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi rằng: 

- Em có xinh không? 

Hươu ngắm voi rồi lắc đầu: 

- Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh. 

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có đôi sừng giống hươu. Nó bèn nhặt vài cành cây khôi, gài lên 

đầu rồi đi tiếp. 

* Đoạn 3: 

 Gặp dê, voi lại hỏi: 

- Em có xinh không? 

Dê nhìn voi rồi đáp rằng: 

- Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi. 

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có bộ râu giống dê. Bạn ấy liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, 

gắn vào cằm rồi về nhà. 

* Đoạn 4: 

 Về đến nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi voi anh: 

- Em có xinh hơn không? 



 

 

Voi anh nói: 

- Trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này? Xấu lắm! 

Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ cặp sừng và bộ râu giả ra, bạn ấy 

thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Lúc này, voi em mới hiểu ra rằng mình chỉ xinh đẹp khi mình là chính 

mình. 

Câu 3: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Kể cho người thân về nhân vật voi em trong câu chuyện. 

Phương pháp: 

Em dựa vào phần kể chuyện theo đoạn. 

Lời giải chi tiết: 

Tham khảo: 

 Voi em rất chăm chút cho bản thân mình. Bạn ấy thích mặc đẹp và cũng thích được khen 

là đẹp. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh rằng “Em có xinh không?”. Voi anh bao giờ cũng khen: “Em 

xinh lắm!”. 

 Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi rằng: 

- Em có xinh không? 

Hươu ngắm voi rồi lắc đầu: 

- Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh. 

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có đôi sừng giống hươu. Nó bèn nhặt vài cành cây khôi, gài lên 

đầu rồi đi tiếp. 

 Gặp dê, voi lại hỏi: 

- Em có xinh không? 



 

 

Dê nhìn voi rồi đáp rằng: 

- Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi. 

Nghe nói vậy, voi em cũng muốn có bộ râu giống dê. Bạn ấy liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, 

gắn vào cằm rồi về nhà. 

 Về đến nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi voi anh: 

- Em có xinh hơn không? 

Voi anh nói: 

- Trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này? Xấu lắm! 

Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ cặp sừng và bộ râu giả ra, bạn ấy 

thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Lúc này, voi em mới hiểu ra rằng mình chỉ xinh đẹp khi mình là chính 

mình. 

 

 

 


