
 

 

BÀI 3 CÔ GIÁO LỚP EM 

A. PHẦN A: ĐỌC CÔ GIÁO LỚP EM 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Trao đổi với bạn về một số công việc ở trường của thầy cô lớp em theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em nhớ lại những công việc mà cô giáo em thường làm hằng ngày. 

Lời giải chi tiết: 

Một số công việc ở trường của thây cô lớp em là: đọc bài, viết bảng, giảng bài, chữa bài cho 

học sinh, uốn nắn học sinh luyện chữ, kể chuyện, dạy hát, .... 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Cô giáo lớp em 

Sáng nào em đến lớp 

Cũng thấy cô đến rồi 

Đáp lời “Chào cô g!" 

Cô mỉm cười thật tươi. 

 



 

 

Cô dạy em tập viết 

Gió đưa thoảng hương nhài 

Nắng ghé vào cửa lớp 

Xem chúng em học bài. 

 

Những lời cô giáo giảng 

Ấm trang vở thơm tho 

Yêu thương em ngắm mãi 

Những điểm mười cô cho. 

Nguyễn Xuân Sanh 

 

 

 

 



 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Cô giáo đáp lời chào của bạn nhỏ thế nào? 

Phương pháp: 

Em đọc khổ thơ thứ nhất. 

Lời giải chi tiết: 

Cách mà cô giáo đáp lời chào của bạn nhỏ là: Cô mỉm cười thật tươi. 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Cô giáo dạy các bạn nhỏ những gì? 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ 2 và 3. 

Lời giải chi tiết: 

Cô các nhỏ tập viết, giảng bài cho các bạn nhỏ hiểu 

 

 



 

 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm trong khổ thơ thứ 3 câu thơ thể hiện tình cảm của bạn nhỏ với cô giáo. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ khổ thơ 3 

Lời giải chi tiết: 

Câu thơ thể hiện tình cảm của bạn nhỏ với cô giáo là: Yêu thương em ngắm mãi 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Em có thể làm những gì để thể hiện tình cảm yêu quý với thầy cô? 

Phương pháp: 

Em tự suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiếtL 

Để thể hiện tình cảm yêu quý với thầy cô, em có thể học tập tốt, ngoan ngoãn, nghe lời thầy 

cô, chào hỏi thầy cô, trò chuyện và quan tâm thầy cô. 

Câu 7: (Ghi nhớ) 

Đề bài: 

Nội dung bài học: Cô giáo yêu thương và dạy em nhiều điều hay. 

Liên hệ bản thân: Yêu quý thầy cô, chăm chỉ học hành. 

Câu 8: (Phần IV) 

Đề bài: 

Cùng sáng tạo Lời yêu thương 

Viết bưu thiếp để chúc mừng hoặc cảm ơn thầy cô. 



 

 

 

Phương pháp: 

Em nhớ lại cách làm bưu thiếp đã được học để hoàn thiện bưu thiếp của mình. 

Lời giải chi tiết: 

Tham khảo: 

 Cô Ngọc kính mến, 

 Nhân ngày 20 – 11, em chúc cô luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và công tác tốt. Em hứa sẽ 

luôn học tập thật tốt, ghi nhớ và làm theo những điều cô đã dạy bảo chúng em. Cả lớp đều rất 

yêu cô ạ! 

Học sinh của cô 

Mai Anh  

 


