
 

 

BÀI 22 TỚ LÀ LÊ GÔ 

C. PHẦN C: LUYỆN TẬP 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Luyện từ và câu 

Câu 1: Tìm từ ngữ gọi tên các đồ chơi có trong bức tranh sau: 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ bức tranh và tìm các đồ chơi có trong các bức tranh. 

Lời giải chi tiết: 

Các đồ chơi có trong bức tranh là: gấu bông, lê-gô, búp bê, ô tô, cá ngựa, rô-bốt, dây để nhảy, 

xếp hình, máy bay, siêu nhân, quả bóng, búp bê nhồi bông. 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết câu vào vở: 

a. rất, mềm mại, chú gấu bông 

b. sặc sỡ, có nhiều màu sắc, đồ chơi lê-gô 



 

 

c. xinh xắn, bạn búp bê, và dễ thương 

Phương pháp: 

Em sắp xếp các từ ngữ để tạo thành một câu hoàn chỉnh. 

Lời giải chi tiết: 

a. Chú gấu bông rất mềm mại. 

b. Đồ chơi lê-gô có nhiều màu sắc sặc sỡ. 

c. Bạn búp bê xinh xắn và dễ thương. 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 2: Đặt một câu nêu đặc điểm của một đồ chơi. 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài. 

Lời giải chi tiết: 

- Chú rô-bốt thật ngộ nghĩnh. 

- Cô lật đật thật dễ thương. 

- Ngôi nhà đồ chơi rất xinh xắn. 

… 

Câu 4: (Phần II) 

Đề bài: 

Luyện viết đoạn 

Câu 1: Giới thiệu các đồ chơi mà trẻ em yêu thích. 



 

 

 

Phương pháp: 

Em giới thiệu về các đồ chơi dựa vào những câu hỏi gợi ý sau: 

- Đồ chơi đó có đặc điểm gì? (hình dáng, màu sắc, chất liệu, kích thước,…) 

- Đồ chơi đó được chơi như thế nào? 

- Vì sao em thích đồ chơi đó? 

Lời giải chi tiết: 

 Chú gấu bông được bao phủ bởi màu xanh và vàng. Bên trong được nhồi bông nên ôm 

rất thích. Em thường ôm chú ta đi ngủ vào buổi tối. Đây là món quà mà mẹ tặng em nên em rất 

yêu thích nó. 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Viết 3 – 4 câu giới thiệu một đồ chơi mà trẻ em yêu thích. 

 



 

 

Phương pháp: 

Em dựa vào những gợi ý đã đưa ra để viết. 

Lời giải chi tiết: 

*  Bài tham khảo 1:  

Vào dịp nghỉ hè, bố đã tự tay làm một chiếc diều cho em. Chiếc diều được làm từ những thanh 

tre uốn cong, dán giấy mỏng rực rỡ màu sắc. Diều hình cánh bướm. Phần đuôi diều có hai sợi 

dây dài. Khi bay lên, cánh diều chao liệng, đuôi diều phấp phới tung bay. Em yêu chiếc diều 

nhỏ xinh này lắm. 

*  Bài tham khảo 2:  

Vào dịp sinh nhật 7 tuổi của em, mẹ đã tặng em một chú gấu bông rất đáng yêu. Chú gấu bông 

có bộ lông xù màu nâu. Cổ chú thắt một chiếc nơ màu đỏ. Em rất thích chú gấu bông và luôn 

ôm chú đi ngủ. 


