
 

 

BÀI 4 CÔ GIÓ 

D. PHẦN D: NGHE KỂ CHUYỆN Ở PHỐ CÂY XANH 

Câu 1: (câu a) 

Đề bài: 

a. Nghe kể chuyện 

Chuyện ở phố Cây Xanh 

1. Dê con là một hoạ sĩ nổi tiếng, sống ở phố Cây Xanh. Dê con treo các ấm trà cho khu vườn 

trong nhà của mình. Thấy khu vườn đẹp quá, cư dân xung quanh đều làm theo. 

Từ đó, phố Cây Xanh còn được gọi là phổ Ấm Trà. 

2. Khi hươu con chuyển đến phố Cây Xanh, cậu nhìn khắp phố rồi trang trí những ngôi sao cho 

khu vườn của mình. Cún con nhìn thấy bèn góp ý: 

- Cậu làm không đúng rồi. Vườn nhà ở phố chúng ta chỉ treo ấm trà thôi. 

Hươu con đáp: 

– Mình biết, nhưng mình có ý tưởng riêng. Mình trang trí vườn theo cách mình yêu thích. 

3. Trở về nhà sau cuộc nói chuyện với hươu con, cún con suy nghĩ mãi. Rồi cậu quyết định 

thay đổi cách trang trí khu vườn nhà mình. Cậu sơn hàng nào cho khu vườn bằng màu xanh mà 

cậu yêu thích. 

4. Mọi người nhìn thấy hươu con và cún con làm liền thích thú về trang trí lại khu vườn theo 

sở thích của mình. Bây giờ, phố Cây Xanh có nhiều ngôi nhà có những khu vườn được trang 

trí khác nhau. 

 

 

 

 

 



 

 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh và câu gợi ý dưới tranh: 

 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh, dựa vào phần gợi ý để kể lại các đoạn. 

Lời giải chi tiết: 

* Đoạn 1: 

Ở phố Cây Xanh có Dê con là một họa sĩ nổi tiếng. Để trang trí cho khu vườn của mình, Dê 

con đã treo những ấm trà khắp khu vườn. Mọi người trong khu phố thấy đẹp nên cũng bắt 

chước làm theo. Từ đó phố Cây Xanh còn được gọi là phố Ấm Trà. 

 



 

 

* Đoạn 2: 

Hươu con là thành viên mới chuyển tới khu phố. Cậu trang trí những ngôi sao lấp lánh trong 

khu vườn của mình. Cún con đi qua trông thấy bèn góp ý rằng: 

- Hươu ơi, cậu trang trí như vậy là không đúng rồi. Ở đây bọn mình đều trang trí khu vườn 

bằng những ấm trà. 

Hươu con trả lời rằng: 

- Mình biết, nhưng mình muốn trang trí khu vườn của mình theo cách của riêng mình. 

* Đoạn 3: 

Trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Hươu con, Cún con bắt đầu suy nghĩ. Cậu cũng muốn trang 

trí khu vườn của mình theo cách mà mình yêu thích. Thế rồi, cậu sơn lại hàng rào màu xanh – 

màu sắc mà cậu yêu thích. 

* Đoạn 4: 

Mọi người trong khu phố nhìn cách mà Hươu con và Cún con trang trí cho khu vườn liền cảm 

thấy thích thú. Họ cũng trở về và trang trí lại khu vườn theo sở thích của riêng mình. Từ đó 

phố Cây Xanh có những ngôi nhà với những khu vườn được trang trí khác nhau. 

Câu 3: (Câu c) 

Đề bài: 

c. Kể lại toàn bộ câu chuyện 

Phương pháp: 

Em xem lại phần kể lại từng đoạn để kể lại toàn bộ câu chuyện. 

Lời giải chi tiết: 

Ở phố Cây Xanh có Dê con là một họa sĩ nổi tiếng. Để trang trí cho khu vườn của mình, 

Dê con đã treo những ấm trà khắp khu vườn. Mọi người trong khu phố thấy đẹp nên cũng bắt 

chước làm theo. Từ đó phố Cây Xanh còn được gọi là phố Ấm Trà. 

Hươu con là thành viên mới chuyển tới khu phố. Cậu trang trí những ngôi sao lấp lánh 

trong khu vườn của mình. Cún con đi qua trông thấy bèn góp ý rằng: 



 

 

- Hươu ơi, cậu trang trí như vậy là không đúng rồi. Ở đây bọn mình đều trang trí khu vườn 

bằng những ấm trà. 

Hươu con trả lời rằng: 

- Mình biết, nhưng mình muốn trang trí khu vườn của mình theo cách của riêng mình. 

Trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Hươu con, Cún con bắt đầu suy nghĩ. Cậu cũng 

muốn trang trí khu vườn của mình theo cách mà mình yêu thích. Thế rồi, cậu sơn lại hàng rào 

màu xanh – màu sắc mà cậu yêu thích. 

Mọi người trong khu phố nhìn cách mà Hươu con và Cún con trang trí cho khu vườn 

liền cảm thấy thích thú. Họ cũng trở về và trang trí lại khu vườn theo sở thích của riêng mình. 

Từ đó phố Cây Xanh có những ngôi nhà với những khu vườn được trang trí khác nhau. 


