
 

 

BÀI 1 CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÝ TÌNH BẠN 

A. PHẦN A: ĐỌC CÔ CHỦ KHÔNG BIẾT QUÝ TÌNH BẠN 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động 

Chia sẻ với bạn về một vật nuôi mà em biết theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em chia sẻ về vật nuôi (chó, mèo, lợn, gà, trâu, bò,..) mà mình biết với những ý: 

- Đặc điểm 

- Ích lợi 

Lời giải chi tiết: 

Vật nuôi Đặc điểm Lợi ích 

Chó - Kêu gâu gâu 

- Đánh hơi giỏi 

- Mũi đen, ươn ướt 

- Trông nhà 

- Là bạn của con người 

Mèo - Kêu meo meo 

- Bộ lông mềm mượt 

- Mũi hồng, ươn ướt 

- Bắt chuột 

- Là bạn của con người 

 

 

 



 

 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Cô chủ không biết quý tình bạn 

 

Một cô bé nuôi một con gà trống rất đẹp. Sáng sáng, gà trống gáy vang: 

- Ò... ó... o! Xin chào cô chủ tí hon! 

Một hôm nhìn thấy gà mái của bà hàng xóm có lớp lông tơ dày, ấm áp, cô bé liền đòi 

đổi gà trống lấy gà mái. Chẳng ngày nào gà mái quên đẻ một quả trứng hồng. 

Hôm khác, bà hàng xóm mua về một con vịt. Cô bé nài nỉ bà đổi gà lấy vịt và thích 

thú ngắm vịt bơi lội trên sông. 

Không lâu sau, người họ hàng đến chơi, dắt theo một chú chó nhỏ. Cô bé lại đòi đổi 

vịt lấy chó. 

Cô kể lể với chú chó: 

- Ta có một con gà trống, ta đổi lấy gà mái. Rồi ta đổi gà mái lấy vịt. Còn lần này ta đổi vịt 

lấy chú mày đấy! 

Đêm đến, chú chó cạy cửa trốn đi: 

- Ta không muốn kết thân với một cô chủ không biết quý tình bạn. 

Theo Ô-xê-ô-va (Valenting Oseeva), 

Thuý Toàn dịch 



 

 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Lúc đầu cô bé nuôi con gì? 

Phương pháp: 

Em đọc phần đầu của câu chuyện: Từ đầu đến “... cô chủ tí hon” 

Lời giải chi tiết: 

Lúc đầu cô bé nuôi một con gà trống rất đẹp. 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Kể tên các con vật mà cô bé đã đổi. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ cả bài xem có những con vật nào xuất hiện trong câu chuyện. 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Các con vật mà cô bé đã đổi: 

Gà trống – gà mái – con vịt – chú chó 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Vì sao chú chó bỏ đi? 

Phương pháp: 

Em đọc lời cuối mà chú chó đã nói khi cạy cửa ra đi ở cuối câu chuyện 

Lời giải chi tiết: 

Chú chó bỏ đi là bởi vì chú ta không muốn kết thân với một cô chủ không biết quý tình bạn. 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 

 

Phương pháp: 

Em suy nghĩ kĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Câu chuyện giúp em hiểu rằng: Phải biết quý trọng tình bạn. 



 

 

 

 

Câu 7: (Nội dung chính) 

Đề bài: 

Ai cũng cần phải biết quý trọng và gìn giữ tình bạn. 

Câu 8: (Phần IV) 

Đề bài: 

Cùng sáng tạo: Những người bạn nhỏ 

• Đố bạn: 

Con gì đuôi ngắn, tai dài 

Mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? 

(Là con gì?) 

Con gì hai mắt trong veo 

Thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cau? 

(Là con gì?) 

• Nói 1 – 2 câu về con vật tìm được ở lời giải đố. 

Phương pháp: 

- Em đọc kĩ các thông tin để giải đố. 

- Nói 1 – 2 câu về con vật mà em đã tìm được (đặc điểm, lợi ích) 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

- Giải đố: 

+ Câu đố số 1: Con thỏ 

+ Câu đố số 2: Con mèo 

- Viết 1 – 2 câu về con vật tìm đọc 

+ Thỏ là loài vật rất đáng yêu. Thức ăn yêu thích của chúng là cà rốt. 

+ Mèo là vật nuôi trong nhà. Mèo bắt chuột giỏi. Chúng thích leo trèo và nằm sưởi nắng. 


