
 

 

BÀI 1 BỌ RÙA TÌM MẸ 

C. PHẦN C: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO? 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Xếp các từ ngữ có trong khung vào 3 nhóm: 

 

a. Chỉ màu sắc của vật    M: vàng 

b. Chỉ hình dáng của người, vật    M: cao 

c. Chỉ tính tình của người    M: hiền 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

a. Chỉ màu sắc của vật: vàng, xanh, tím 

b. Chỉ hình dáng của người, vật: cao, tròn, vuông 

c. Chỉ tính tình của người: hiền, ngoan 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Câu nào dưới đây nói về màu sắc của bông hoa cúc? 



 

 

 

b. Đặt 1 – 2 câu nói về màu sắc của một vật 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ và làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

a. Câu nói về màu sắc của bông hoa cúc là: 

 

b.  

- Mái nhà đỏ tươi. 

- Bộ lông của chú mèo trắng muốt. 

- Hoa phượng đỏ rực một góc trời. 

Câu 3: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Chơi trò chơi Tìm đường về nhà 

- Chỉ đường cho bọ rùa về nhà 



 

 

 

- Nói 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được trên đường về nhà của bạn. 

Phương pháp: 

- Em quan sát tranh và chỉ đường cho bọ rùa về được vị trí của mẹ bọ rùa. 

- Em quan sát vào bức tranh đã được chỉ đường về nhà của bọ rùa rồi tìm những từ ngữ trên 

con đường đó và đặt câu. 

Lời giải chi tiết: 

- Bọ rùa đi theo hướng mũi tên sẽ tìm thấy đường về nhà. 

 

- Nói 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được trên đường về nhà của bọ rùa. 

+ Những mầm cây xanh biếc. 

+ Bé Lan rất chăm chỉ. 

+ Mẹ em rất dịu dàng. 

+ Không khí buổi giao lưu rất vui vẻ. 

 


