
 

 

BÀI 1 CÔ CHỦ NHÀ TÍ HON 

A. PHẦN A: ĐỌC CÔ CHỦ NHÀ TÍ HON 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động 

Ghép chữ cái và thêm dấu thanh (nếu cần) thành những từ ngữ chỉ người trong gia đình. 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ các chữ có trong tranh. 

Lời giải chi tiết: 

Những từ ngữ chỉ người thân trong gia đình có trong ảnh là: bà, bố, ông, ông ngoại, bà ngoại, 

ông nội, bà nội. 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Cô chủ nhà tí hon 

Ông ngoại ở quê ra chơi. 

Đến bữa cơm, thấy thức ăn mẹ nấu hấp dẫn, Vân liền chạy tới bàn, định nếm thử. Ông 

nhìn Vân, nheo mắt cười: 

- Mời cả nhà cùng ăn cơm nào! 

Nghe ông nói, Vân bẽn lẽn: 

- Cháu mời ông, con mời bố mẹ. 



 

 

Ăn xong, ông nhìn Vân âu yếm: 

- Tăm nhà mình để ở đâu nhỉ? Cô chủ nhà tí hon lấy giúp ông với nào. 

Ông gọi Vân là "cô chủ nhà tí hon" đấy! Vân bỗng thấy mình thật quan trọng. Cô bé 

bèn chạy đi lấy tăm, lễ phép đưa cho ông. Em cũng không quên mang tăm cho cả bố và mẹ. 

- Cô chủ nhà tí hon ngoan quá! – Ông cười khích lệ. 

Chỉ ra chơi mấy hôm, ông đã mang đến cho Vân biết bao điều thú vị. Vân cảm thấy 

mình ra dáng một cô chủ nhà tí hon, đúng như lời ông nói. 

Thu Hằng 

• Bẽn lẽn: có dáng điệu rụt rè, thiếu tự nhiên vì chưa quen. 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Ông nói gì khi Vân định nếm thử thức ăn? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn từ đầu đến “… con mời bố mẹ.” 

Lời giải chi tiết: 

Khi Vân định nếm thử đồ ăn, ông đã nheo mắt cười và nói “Mời cả nhà cùng ăn cơm nào!” 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Ông đã giúp Vân biết thêm điều gì? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn từ “Ăn xong,…” đến “… Ông cười khích lệ.” 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

Ông đã giúp Vân biết rằng: 

- Cần mời mọi người trong gia đình trước khi bắt đầu bữa ăn. 

- Khi ăn cơm xong, cần lấy tăm cho mọi người trong gia đình. 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Khi được ông gọi là cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy thế nào? Vì sao? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn từ “Ông gọi Vân…” đến “.. cho cả bố và mẹ” 

Lời giải chi tiết: 

Khi được ông gọi là cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy mình thật quan trọng. Vân cũng biết mình 

cần phải tự làm mọi việc cho đúng với việc là một “cô chủ nhà tí hon” 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Khi có khách, em sẽ làm gì để giống một người chủ nhà tí hon? 

Phương pháp: 

Em xem lại những việc ông đã dạy Vân làm rồi tự liên hệ bản thân mình 

Lời giải chi tiết: 

Khi có khách, để giống một người chủ nhà tí hon thì em cần: 

- Chào hỏi khác 

- Mời nước khách 

- Trò chuyện cùng với khách (trong trường hợp cho phép) 

- Chào tạm biệt khi khách ra về 



 

 

Câu 7: (Nội dung chính) 

Tình yêu thương mà ông ngoại dành cho bạn nhỏ được thể hiện thông qua những bài học đơn 

giản trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta cần phải biết ơn, kính trọng và hiếu thảo với ông bà, 

bố mẹ. 

Câu 8: (Phần IV) 

Đề bài: 

Cùng sáng tạo: Hoa sáng tạo 

Cùng bạn đóng vai, nói và đáp lời chào của em khi đi học, khi về nhà: 

 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

a) với người thân: 

* Khi đi học: 

- Con chào bố mẹ, con vào lớp đây ạ! 

- Con chào bố mẹ! 

- Con chào bố mẹ, bố mẹ đi đường cẩn thận nhé! 

* Khi về nhà: 

- Con chào bố mẹ, con đã về nhà rồi ạ! 



 

 

- Con chào bố mẹ! 

b) với thầy cô 

* Khi đi học 

- Em chào cô! 

- Em chào cô! Em đã tới lớp rồi ạ! 

* Khi về nhà: 

- Em chào cô!  

- Em chào cô! Hẹn gặp cô ngày mai ạ! 

- Em chào cô! Em về nhà đây ạ! 


