
 

 

BÀI 8 CẦU THỦ DỰ BỊ 

C. PHẦN C: LUYỆN TẬP 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Luyện từ và câu 

Câu 1: Nói tên các dụng cụ thể thao sau: 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ các bức tranh và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

- Tranh 1: vợt bóng bàn, quả bóng bàn 

- Tranh 2: vợt cầu lông, quả cầu lông 

- Tranh 3: quả bóng đá 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Dựa vào tranh và gợi ý dưới tranh, nói tên các trò chơi dân gian: 



 

 

 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

- Tranh 1: Bịt mắt bắt dê 

- Tranh 2: Chi chi chành chành 

- Tranh 3: Nu na nu nống 

- Tranh 4: Dung dăng dung dẻ 

 

 

 

 



 

 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Đặt câu về hoạt động trong mỗi tranh: 

 

M: Hai bạn chơi bóng bàn. 

Phương pháp: 

Em đặt câu theo mẫu. 

Lời giải chi tiết: 

- Hai bạn chơi bóng bàn. 

- Hai bạn chơi cầu lông. 

- Ba bạn chơi bóng rổ. 

 

 

 



 

 

Câu 4: (Phần II) 

Đề bài: 

Luyện viết đoạn 

Câu 1: Nói về một hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh. 

G: 

- Hoạt động các bạn tham gia là gì? 

- Hoạt động đó cần mấy người? 

- Dụng cụ để thực hiện hoạt động là gì? 

- Em đoán xem các bạn cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó. 

 

Phương pháp: 

Dựa vào những gợi ý trong sách, em hãy nói về một hoạt động của các bạn nhỏ. 

Lời giải: 

* Bài tham khảo 1: 

Trên sân trường có ba bạn nhỏ đang chơi nhảy dây. Trò chơi nhảy dây cần ít nhất ba người 

chơi, hai người làm và một người nhảy. Để có thể chơi được trò chơi này, các bạn nhỏ cần phải 

có dây nhảy. Khi tham gia trò chơi này, ai cũng sẽ chỉ cảm thấy mệt vì phải vận động nhưng 

cũng rất vui vẻ và thích thú. 



 

 

* Bài tham khảo 2: 

Trong bức tranh, một nhóm các bạn nhỏ đang chơi kéo co. Đây là một trò chơi cần nhiều người, 

phải chia thành 2 đội với số lượng người như nhau. Trò kéo co cần phải có một sợi dây thừng 

dài. Em nghĩ mọi người sẽ cảm thấy rất vui khi tham gia trò chơi này.  

Câu 5: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Viết 3 – 4 câu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi em đã tham gia ở 

trường. 

G: 

- Hoạt động thể thao hoặc trò chơi em đã tham gia là gì? 

- Em tham gia cùng với ai, ở đâu? 

- Em cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó? 

Phương pháp: 

Em hãy nhớ lại những hoạt động hoặc trò chơi em đã tham gia ở trường và dựa vào phần gợi ý 

của bài để viết. 

Lời giải chi tiết: 

* Bài tham khảo 1:  

Hoạt động thể thao mà em đã tham gia là chơi kéo co. Khi đó, em đã tham gia cùng với các 

bạn trong tổ của em. Lớp em cùng tổ chức thi kéo co giữa các tổ ở sân trường. Kéo co là trò 

chơi thể hiện sức mạnh, ý chí và sự đoàn kết. Em rất vui vì được cùng các bạn trong tổ tham 

gia hoạt động ngày hôm đó. 

* Bài tham khảo 2:  

Tuần trước, em được tham gia trò chơi nhảy dây cùng với các bạn trong lớp. Chúng em cùng 

nhau chơi ở dưới gốc cây phượng trong sân trường. Em cảm thấy rất vui khi được chơi nhảy 

dây. 

 


