
 

 

BÀI 23 RỒNG RẮN LÊN MÂY 

C. PHẦN C: NÓI VÀ NGHE 

Câu 1: (Câu 1) 

Đề bài: 

Câu 1: Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh: 

Búp bê biết khóc 

(Theo Thư viện Trường Mầm non Hoa Mai) 

 

Phương pháp: 

- Em quan sát tranh để xác định nhân vật và tình huống. 

- Dựa vào phần gợi ý để đoán nội dung 



 

 

Lời giải chi tiết: 

- Tranh 1: Khi tròn 6 tuổi, Hoa được tặng món quà là một cô búp bê rất xinh đẹp. Đi đâu, làm 

gì cô bé cũng không quên ôm búp bê đi theo. 

- Tranh 2: Khi tròn 7 tuổi, Hoa được món quà là một chú chó bằng bông dễ thương. Từ ngày 

có món quà mới, Hoa quên hẳn cô búp bê trước đó của mình. 

- Tranh 3: Một tối, Hoa nằm mơ thấy cô búp bê cũ đang khóc thút thít và trách mình đã bỏ rơi 

cô bé. 

- Tranh 4: Tỉnh dậy, Hoa đi kiếm cô búp bê cũ. Cô bé giới thiệu búp bê với em chó bông. Từ 

đó Hoa yêu quý cả hai người bạn và không bỏ quên ai cả. 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Nghe kể chuyện 

(1) Nhân dịp sinh nhật tròn 6 tuổi, Hoa được bố mẹ tặng cho con búp bê mà cô bé rất thích. Đi 

đâu, làm gì cô bé cũng mang búp bê theo. Hoa nhờ mẹ may nhiều quần áo đẹp cho búp bê. 

(2) Một năm sau, khi Hoa tròn 7 tuổi, bố mẹ tặng cho cô bé một món quà mới. Đó là một chú 

chó bông màu trắng rất xinh. Từ ngày có chó bông, Hoa chẳng ngó ngàng tới bé búp bê nữa. 

Hoa mang chó bông đi ngủ, đi chơi, quên hẳn cô bé búp bê góc tủ tối tăm.  

(3) Một hôm, Hoa nằm mơ thấy em búp bê nhỏ của mình khóc thút thít: 

- Chị Hoa quên em rồi sao? Em nhớ chị lắm. Hu... hu... 

Nghe búp bê khóc, Hoa bật khóc theo. Khi tỉnh giấc, Hoa liền lục tìm búp bê ngay. Cô bé mừng 

rỡ khi thấy búp bê còn trong góc tủ. Hoa ôm búp bê vào lòng và nói khẽ:  

- Tha lỗi cho chị nhé, chúng ta sẽ mãi là bạn! 

(4) Hoa giới thiệu búp bê với em chó bông. Từ đó, Hoa chơi với búp bê và chó bông rất vui vẻ, 

không bỏ quên bạn nào. 

 

 



 

 

Câu 3: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh 

Phương pháp: 

Em dựa vào phần bài tập 1 và 2 để kể lại câu chuyện. 

Lời giải chi tiết: 

* Đoạn 1 – Tranh 1: 

 Khi Hoa tròn 6 tuổi, cô bé được tặng quà là một cô búp bê xinh xắn. Búp bê mặc váy 

và được tết tóc hai bên. Hoa yêu búp bê lắm. Đi đâu, làm gì Hoa cũng đem theo búp bê. Tối 

đến đi ngủ, Hoa lại ôm búp bê ngủ. 

* Đoạn 2 – Tranh 2: 

 Khi tròn 7 tuổi, Hoa lại được tặng một món quà sinh nhật khác. Đó là một chú chó bằng 

bông. Hoa yêu chó bông lắm. Lúc chơi, lúc ngủ Hoa đều đem chó bông bên mình. Từ ngày có 

chó bông, Hoa quên hẳn búp bê. Búp bê bị bỏ quên xó tủ tối tăm. 

* Đoạn 3 – Tranh 3: 

 Một tối, Hoa nằm mơ thấy búp bê. Trong giấc mơ, búp bê khóc thút thít và nói với Hoa 

rằng: 

- Chị Hoa quên em rồi sao? Em nhớ chị lắm! Huhu 

Thấy búp bê khóc, Hoa cũng bật khóc theo. Cô bé tỉnh dậy, lật đật đi tìm búp bê. Hoa tìm thấy 

búp bê ở một góc tủ, ôm búp bê vào lòng, Hoa nói: 

- Chị xin lỗi! Sau này chị sẽ đối xử tốt với em hơn. Chúng ta vẫn là bạn nhé! 

- Đoạn 4 – Tranh 4: 

 Hoa giới thiệu búp bê với chó bông. Từ đó, Hoa chơi thân thiết với cả búp bê và chó 

bông, không bỏ quên bạn nào nữa cả. 

 



 

 

Câu 4: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Kể về bạn Hoa trong câu chuyện Búp bê biết khóc cho người thân nghe 

Phương pháp: 

Lời giải chi tiết: 

 Khi Hoa tròn 6 tuổi, cô bé được tặng quà là một cô búp bê xinh xắn. Búp bê mặc váy 

và được tết tóc hai bên. Hoa yêu búp bê lắm. Đi đâu, làm gì Hoa cũng đem theo búp bê. Tối 

đến đi ngủ, Hoa lại ôm búp bê ngủ. 

 Khi tròn 7 tuổi, Hoa lại được tặng một món quà sinh nhật khác. Đó là một chú chó bằng 

bông. Hoa yêu chó bông lắm. Lúc chơi, lúc ngủ Hoa đều đem chó bông bên mình. Từ ngày có 

chó bông, Hoa quên hẳn búp bê. Búp bê bị bỏ quên xó tủ tối tăm. 

 Một tối, Hoa nằm mơ thấy búp bê. Trong giấc mơ, búp bê khóc thút thít và nói với Hoa 

rằng: 

- Chị Hoa quên em rồi sao? Em nhớ chị lắm! Huhu 

Thấy búp bê khóc, Hoa cũng bật khóc theo. Cô bé tỉnh dậy, lật đật đi tìm búp bê. Hoa tìm thấy 

búp bê ở một góc tủ, ôm búp bê vào lòng, Hoa nói: 

- Chị xin lỗi! Sau này chị sẽ đối xử tốt với em hơn. Chúng ta vẫn là bạn nhé! 

 Hoa giới thiệu búp bê với chó bông. Từ đó, Hoa chơi thân thiết với cả búp bê và chó 

bông, không bỏ quên bạn nào nữa cả. 

 

 

 


