
 

 

BÀI 1 MẸ CỦA OANH 

C. PHẦN C: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG. ĐẶT CÂU HỎI Ở ĐÂU? 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm từ ngữ gọi tên hoạt động có trong từng bức tranh dưới đây: 

 

Phương pháp: 

Em quan sát kĩ các bức tranh xem các nhân vật đang sử dụng đồ vật gì, hành động gì 

Lời giải chi tiết: 

- Tranh 1: Lau bảng 

- Tranh 2: Bọc sách 

- Tranh 3: Quét sân 



 

 

- Tranh 4: Sắp xếp sách vở 

- Tranh 5: Tưới cây 

- Tranh 5: Trồng cây 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Đặt 2 – 3 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 3. 

b. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm: 

• Các bạn đang tưới hoa bên cạnh cửa sổ lớp học. 

• Trên sân trường, bác lao công đang quét rác. 

M: - Cô giáo đang hướng dẫn các bạn trồng cây trong vườn trường. 

=>  Cô giáo đang hướng dẫn các bạn trồng cây ở đâu? 

Phương pháp: 

Em làm theo mẫu có sẵn 

Lời giải chi tiết: 

a. Đặt câu 

- An đang lau bảng. 

- Ngọc đang bọc sách. 

- Cô lao công đang quét sân. 

- Bình và Thảo sắp xếp sách vở trên giá sách. 

- Thắng và Loan tưới cây ở bồn hoa trước cửa lớp. 

- Cô giáo và các bạn học sinh đang trồng cây. 

b.  



 

 

• Các bạn đang tưới hoa bên cạnh cửa sổ lớp học. 

=> Các bạn học sinh tưới hoa ở đâu? 

• Trên sân trường, bác lao công đang quét rác. 

=> Bác lao công đang quét rác ở đâu? 

Câu 3: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Nói về một người làm việc ở trường theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em hãy nói về một người làm việc ở trường như bảo vệ, bảo mẫu, lao công, giáo viên,... theo 

các ý: 

- Công việc thường ngày 

- Thời gian làm việc 

- Cảm xúc của em 

Lời giải chi tiết: 

- Bảo vệ 

 Bảo vệ của trường em là bác Bình. Công việc thường ngày của bác là đánh trống trường 

theo giờ, đóng mở cổng trường, đảm bảo an toàn trong trường,... Bác là người đến sớm nhất và 

về muộn nhất ở trường. Bọn em đều rất yêu quý bác. 

- Lao công 

 Cô Ngọc là lao công ở trường em. Hằng ngày cô phải đến trường trước khi học sinh tới 

lớp, và sau khi học sinh đã ra về để làm công việc của mình. Cô phải quét dọn sân trường, lớp 

học, thu gom rác để đúng nơi quy định. Chúng em thường bảo nhau phải giữ gìn vệ sinh và 

môi trường để giảm bớt sự vất vả cho các cô lao công. 


