
 

 

BÀI 2 BƯU THIẾP 

A. PHẦN A: ĐỌC BƯU THIẾP 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Nói với bạn những điều em thấy trong tấm bưu thiếp dưới đây: 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ tấm bưu thiếp. 

Lời giải chi tiết: 

Những điều em nhìn thấy trong bưu thiếp đó là: 

- Ảnh 

- Tem 

- Thời gian 

- Lời chúc, lời nhắn gửi 

- Người gửi 

- Người nhận 

- Địa chỉ người nhận. 

 



 

 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc 

Bưu thiếp 

Em có thể tự làm bưu thiếp gửi tặng người thân nhân dịp sinh nhật hoặc nhân ngày lễ, 

tết theo hướng dẫn dưới đây: 

1. Chuẩn bị: giấy bìa màu, kéo, thước, bút,... 

2. Cách làm: 

• Bước 1: vẽ hình dạng bưu thiếp theo ý thích, cắt theo đường đã vẽ. 

• Bước 2: trang trí và viết chữ Chúc mừng hoặc Thân tặng vào mặt ngoài tấm bưu thiếp. 

• Bước 3: trang trí, viết lời chúc mừng vào mặt trong của tấm bưu thiếp.  

Em có thể làm bưu thiếp theo cách của mình. 

Nếu người thân ở xa, em có thể gửi bưu thiếp qua đường bưu điện. 

Nguyễn Thị Hương 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Để làm bưu thiếp, em cần chuẩn bị những gì? 



 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc trong bài và quan sát tranh rồi lựa chọn. 

Lời giải chi tiết: 

Để làm bưu thiếp, em cần chuẩn bị: 

- giấy bìa màu 

- bút màu 

- keo 

- kéo 

- thước 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Nêu các việc cần làm ở bước 2 và bước 3. 

Phương pháp: 

Em xem lại bước 1 và bước 2 trong hướng dẫn. 

Lời giải chi tiết: 



 

 

Các việc cần làm ở bước 2 và 3 đó là: 

- Trang trí và viết chữ Chúc mừng hoặc Thân tặng vào mặt ngoài tấm bưu thiếp. 

- Trang trí, viết lời chúc mừng vào mặt trong của tấm bưu thiếp. 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Có thể đảo trật tự bước 1 và bước 2 không? Vì sao? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ nội dung bước 1 và 2. 

Lời giải chi tiết: 

Không nên đảo trật tự ở bước 1 và 2. Vì khi ta cắt bưu thiếp thành một hình dạng nhất định sau 

đó mới viết thì ta sẽ viết được chữ cân đối và phù hợp với hình dạng tấm bưu thiếp hơn. 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Mặt trong của tấm bưu thiếp gồm những nội dung gì? 

Phương pháp: 

Em xem tấm bưu thiếp ở hoạt động 1 và đọc bước 3. 

Lời giải chi tiết: 

Mặt trong của tấm bưu thiếp bao gồm các nội dung: 

- Trang trí 

- Lời chúc mừng 

Câu 7: (Nội dung chính) 

Công dụng của bưu thiếp, cách làm bưu thiếp. 

 


