
 

 

BÀI ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 

Tiết 3 – 4 

Câu 1: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Đọc lời của chim hải âu và trả lời câu hỏi. 

 

- Theo em, chim hải âu nói những câu trên với ai, trong tình huống nào? 

- Đóng vai một loài chim khác, đáp lời hải âu. 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

- Theo em, chim hải âu nói những câu trên với những loài chim khác. Trong tình huống hải âu 

mới đi xa trở về hoặc là bạn ấy mới tới nơi khác. 

- Đóng vai loài chim khác đáp lời hải âu: “Chào hải âu vui tính. Mình là chim nhạn. Mình yêu 

biển và thích bay lượn, rong chơi. Rất vui được làm quen với cậu. Sau này, chúng mình hãy là 

bạn của nhau nhé!” 

 

 

 

 



 

 

Câu 2: (Câu 5) 

Đề bài: 

Câu 5: Thực hành luyện nói theo tình huống. 

a. Tình huống 1: Nếu em chuyển lớp hoặc chuyển trường, em sẽ giới thiệu về mình như thế 

nào với các bạn trong lớp mới? 

 

b. Tình huống 2: Lớp em có một bạn ở trường khác chuyển đến. Em sẽ nói gì với bạn để thể 

hiện sự thân thiện? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các tình huống. 

Lời giải chi tiết: 

a. Tham khảo: 

- Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Tuấn Anh. Mình mới chuyển từ lớp 2A trường Tiểu học 

Sao Mai tới đây. Rất vui được trở thành bạn cùng lớp với các bạn! 

- Chào các bạn, mình tên là Phạm Phương Thảo. Mình thích ca hát và nhảy múa. Bắt đầu từ 

ngày hôm nay chúng mình đã là bạn cùng lớp rồi. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn! 

b. Tham khảo: 

- Chào bạn, chào mừng bạn đến với lớp 2A. 

- Chào bạn, rất vui vì trở thành bạn cùng lớp với bạn! 

 


