
 

 

BÀI 1 TÓC XOĂN TÓC THẲNG 

C. PHẦN C: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG. CÂU KIỂU AI LÀM GÌ? 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của người, con vật trong tranh 

M: tưới cây 

 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh xem con người (bố, mẹ, bạn nhỏ) và con vật (chó, gà, chim) đang làm gì? 

Lời giải chi tiết: 

- Mẹ giặt quần áo. 

- Bố cuốc đất. 

- Bạn nhỏ tưới cây. 



 

 

- Chó sủa. 

- Gà trống gáy 

- Gà mái và gà con mổ thóc 

- Chim hót 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Đặt và trả lời câu hỏi về người, con vật tìm được ở bài tập 3. 

M: - Ai tưới cây? 

      - Bạn nhỏ tưới cây. 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

Đặt câu hỏi Trả lời 

Ai giặt quần áo? Mẹ giặt quần áo. 

Ai cuốc đất? Bố cuốc đất. 

Ai tưới cây? Bạn nhỏ tưới cây. 

Con gì sủa? Chó sủa. 

Con gì gáy? Gà trống gáy. 

Con gì hót? Chim hót. 

Con gì mổ thóc? Gà mái và gà con mổ thóc/ 

 

 

 



 

 

Câu 3: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Chơi trò chơi Nhà tạo mẫu nhí 

- Đặt tên cho từng kiểu tóc. 

- Nói về kiểu tóc em thích 

 

Phương pháp: 

Em quan sát từng kiểu tóc và làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

- Đặt tên cho từng kiểu tóc 

+ Kiểu 1: Cột tóc chú mèo 

+ Kiểu 2: Hoa cỏ thơm hương 

+ Kiểu 3: Vòng tròn dễ thương 

+ Kiểu 3: Gìn giữ màu xanh 

- Kiểu tóc em thích nhất là kiểu tóc thứ 2 “Hoa cỏ thơm hương”, bởi vì em thấy kiểu tóc này 

được tạo mẫu rất sáng tạo, độc đáo. Phần tóc phía dưới được vuốt lên giống như những đám 

cỏ xanh mượt, phía trên có gắn những bông hoa nhiều màu sắc và kiểu dáng. Trông giống như 

một nơi có đầy hoa cỏ thơm hương và tươi mát, khiến ng xung quanh nhìn vào cảm thấy rất dễ 

chịu và thoải mái. 


