
 

 

BÀI 2 THỜI GIAN BIỂU 

E. PHẦN E: NÓI, VIẾT LỜI TỰ GIỚI THIỆU 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Đọc phần tự giới thiệu của bạn Lê Đình Anh và trả lời câu hỏi 

 

- Bạn Đình Anh tự giới thiệu những điều gì về mình? 

- Em thích nhất điều gì trong phần tự giới thiệu của bạn Đình Anh? 

Phương pháp: 

Em quan sát phần giới thiệu trong tranh để trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

- Những điều mà bạn Đình Anh đã tự giới thiệu về mình đó là: tên thật, tên thân mật, sở thích, 

ước mơ 

- Trong phần giới thiệu của bạn Đình Anh, em thích nhất là phần chia sẻ ước mơ được trở thành 

cầu thủ bóng đá của bạn ấy. 

 



 

 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Tự giới thiệu về mình với bạn theo gợi ý: 

- Tên em là gì? 

- Em có sở thích gì? 

- Ước mơ của em là gì? 

Phương pháp: 

Em hoàn thành phần tự giới thiệu bằng cách trả lời các câu hỏi trong phần gợi ý. 

Lời giải chi tiết: 

- Tên: Nguyễn Bích Ngọc (Bống) 

- Sở thích: chơi đàn, vẽ tranh, nghe nhạc 

- Ước mơ: nhạc sĩ 

Câu 3: (Câu c) 

Đề bài: 

c. Viết 2 – 3 câu về nội dung em đã nói 

Phương pháp: 

Em dựa vào phần b để viết thành các câu. 

Lời giải chi tiết: 

- Em tên là Nguyễn Bích Ngọc. Tên ở nhà của em là Bống. Em thích chơi đàn, vẽ tranh và 

nghe nhạc. Ước mơ của em là được trở thành một nhạc sĩ. 

 

- Tên của em là Nguyễn Thành Nam. Ở nhà, mọi người gọi em là Bon. Em thích chơi lắp ráp 

lê-gô và đọc truyện. Ước mơ của em là được trở thành một người sáng tác truyện tranh. 


