
 

 

BÀI 3 CÔ GIÁO LỚP EM 

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

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm trong 2 khổ thơ dưới đây: 

a. Từ ngữ chỉ người.   M: thợ nề 

b. Từ ngữ chỉ hoạt động của người đó.    M: xây 

 

Bé chơi làm thợ nề 

Xây nên bao nhà cửa. 

Bé chơi làm thợ mỏ 

Đào lên thật nhiều than. 

  

Bé chơi làm thợ hàn 

Nối nhịp cầu đất nước. 

Bé chơi làm thầy thuốc 

Chữa bệnh cho mọi người. 

Yến Thảo 



 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn thơ. 

Lời giải chi tiết: 

a. Từ ngữ chỉ người: bé, thợ nề, thợ mỏ, thợ hàn, thầy thuốc 

b. Từ ngữ chỉ hoạt động của người đó: chơi, xây, đào, nối, chữa bệnh 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a. Đặt câu chỉ hoạt động của 1– 2 người ở bài tập 3. 

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

• Trên công trường, các chú thợ nề đang xây những ngôi nhà cao tầng. 

• Bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân ở phòng khám. 

• Trên sân bóng, huấn luyện viên đang hướng dẫn cho các cầu thủ tập luyện. 

Phương pháp: 

a. Em làm theo yêu cầu của bài. 

b. Em đặt câu hỏi có chứa từ Ở đâu? 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

a. Đặt câu 

- Bé chơi đồ chơi. 

- Thợ nề xây nhà. 

- Thợ mỏ đào than. 

- Thợ hàn nối những nhịp cầu. 

- Thầy thuốc chữa bệnh cho mọi người. 

b. Các chú thợ nề đang xây những ngôi nhà cao tầng ở đâu? 

Bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân ở đâu? 

Huấn luyện viên đang hướng dẫn cho các cầu thủ tập luyện ở đâu? 

Câu 3: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng chơi trò chơi Ca sĩ nhí 

- Hát bài hát về thầy cô 

- Nói 1 – 2 câu về bài hát 

Phương pháp: 

Em làm theo yêu cầu của bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

- Bài hát về thầy cô: Bụi Phấn 

- Nói 1 – 2 câu về bài hát 

 Bụi phấn là một bài hát hay bày tỏ tình cảm của học sinh với thầy, cô giáo. 

 

 


