
 

 

BÀI 3 NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? 

A. PHẦN A: ĐỌC NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Câu 1: Đọc các nội dung trên tờ lịch 

Phương pháp: 

Em quan sát một tờ lịch và tìm hiểu những nội dung trên đó. 

Lời giải chi tiết: 

Một tờ lịch bình thường cung cấp cho chúng ta các thông tin về: ngày, tháng, năm âm lịch và 

dương lịch. 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Trao đổi với bạn: Chúng ta cần lịch để làm gì? 

 

Phương pháp: 

Em quan sát tờ lịch và tìm hiểu những nội dung trên đó. 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Chúng ta cần lịch để xác định rõ ngày, tháng, năm và chủ động sắp xếp công việc. 

Câu 3: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Ngày hôm qua đâu rồi? 

 

Em cầm tờ lịch cũ : 

- Ngày hôm qua đâu rồi? 

Ra ngoài sân hỏi bố 

Xoa đầu em, bố cười . 

 

- Ngày hôm qua ở lại 

Trên cành hoa trong vườn 

Nụ hồng lớn lên mãi 

Đợi đến ngày tỏa hương. 

 

- Ngày hôm qua ở lại 

Trong hạt lúa mẹ trồng 

Cánh đồng chờ gặt hái 

Chín vàng màu ước mong. 



 

 

 

- Ngày hôm qua ở lại 

Trong vở hồng của con 

Con học hành chăm chỉ 

Là ngày qua vẫn còn. 
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Câu 4: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu 

Câu 1: Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ đầu tiên 

Lời giải chi tiết: 

Bạn nhỏ hỏi bố rằng: “Ngày hôm qua đâu rồi?” 

Câu 5: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Theo bố, ngày hôm qua ở lại những nơi nào? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ 2, 3, 4 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Theo bố, ngày hôm qua ở lại: 

- Trên cành hoa trong vườn. 

- Trong hạt lúa mẹ trồng 

- Trong vở hồng của con 

Câu 6: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Ngày hôm qua của em ở lại những đâu? 

Phương pháp: 

Em tự liên hệ bản thân thông qua những việc em thường làm hằng ngày. 

Lời giải chi tiết: 

Ngày hôm qua của em ở lại trong trang vở, trang sách em học mỗi ngày. 

Câu 7: (Phần IV) 

Đề bài: 

Cùng sáng tạo 

Tìm trong bài thơ từ ngữ chỉ: 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ lại nội dung trong bài. 

Lời giải chi tiết: 

- Đồ vật: tờ lịch, vở hồng 

- Cây cối: cây hoa hồng, cây lúa 

- Hoạt động: cầm, ra, hỏi, xoa đầu, cười, lớn lên, đợi, tỏa hương, trồng, chờ, gặt hái, học hành 

Câu 8: (Nội dung chính) 

Chúng ta cần làm việc chăm chỉ để không lãng phí thời gian 


