
 

 

BÀI 19 CHỮ A VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN 

C. PHẦN C: NÓI VÀ NGHE: NIỀM VUI CỦA EM 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Quan sát tranh và nói về niềm vui của các nhân vật trong mỗi bức tranh. 

 

Phương pháp: 

- Quan sát các bức tranh để xác định nhân vật được nói tới. 

- Đọc kĩ chữ trong bóng nói để xác định niềm vui của nhân vật. 

Lời giải chi tiết: 

- Tranh 1: Nai con nói: “Niềm vui của tớ là được đi dạo trong cánh rừng mùa xuân.” 

- Tranh 2: Nhím con nói: “Niềm vui của tớ là được cây rừng tặng cho nhiều quả chín.” 

- Tranh 3: Các bạn nhỏ nói: “Niềm vui của chúng tớ là được cùng học, cùng chơi với nhau.” 

 



 

 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Niềm vui của em là gì? Điều gì làm em không vui? Hãy chia sẻ cùng với các bạn. 

Gợi ý: 

- Niềm vui của mình là được điểm tốt và giúp đỡ bố mẹ được nhiều hơn. Điều làm mình không 

vui đó là bị điểm kém, vì như thế bố mẹ mình sẽ buồn. 

- Niềm vui của mình là được chơi đá bóng. Điều làm mình không vui đó là những ngày trời 

mưa. Vì những ngày như thế mình sẽ không tới sân tập được. 

.... 

Câu 3: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Nói chuyện với người thân về niềm vui của từng thành viên trong gia đình em 

Phương pháp: 

Trước khi nói chuyện, em hãy đoán xem niềm vui của từng thành viên là gì. Sau đó hãy trò 

chuyện với mọi người để xem những gì mình dự đoán có đúng không? 

Lời giải chi tiết: 

Niềm vui của bố là thấy cây trái trong vườn lớn lên từng ngày vì hằng ngày bố dành rất nhiều 

thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ. Niềm vui của mẹ là thấy các con vui vẻ bởi vì khi các con 

vui thì mẹ sẽ cười rất hạnh phúc. Niềm vui của em Bông là chú mèo con khỏi ốm bởi vì khi 

mèo con ốm, Bông đã khóc rất nhiều... 

 

 

 


