
 

 

BÀI 3 KHI TRANG SÁCH MỞ RA 

A. PHẦN A: ĐỌC KHI TRANG SÁCH MỞ RA 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Chia sẻ với bạn một vài điều thú vị em đọc được từ sách theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em chia sẻ các thông tin theo gợi ý. 

Lời giải chi tiết: 

Cuốn sách Tiếng Việt 2 tập 1 là một cuốn sách đem tới cho em rất nhiều bài học đáng quý. Bài 

học về tình cảm gia đình, về bạn bè, nhà trường,... mỗi thông tin mỗi bài học đều khiến em 

thêm hiểu và yêu thế giới này, yêu những người và những điều bé nhỏ xung quanh mình. 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

 

 

 

 

 



 

 

Khi trang sách mở ra 

(Trích) 

 

Khi trang sách mở ra 

Khoảng trời xa xích lại. 

Bắt đầu là cỏ dại 

Thứ đến là cánh chim 

Sau nữa là trẻ con 

Cuối cùng là người lớn. 

 

Trong trang sách có biển 

Em thấy những cánh buồm 

Trong trang sách có rừng 

Với bao nhiêu là gió. 

Trang sách còn có lửa 

Mà giấy chẳng cháy đâu 

Trang sách có ao sâu 

Mà giấy không hề ướt. 

 

Trang sách không nói được 

Sao em nghe điều gì 

Dạt dào như sóng vỗ 

Một chân trời đang đi. 

Nguyễn Nhật Ánh 



 

 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Mỗi sự vật dưới đây có ở khổ thơ nào? 

 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh r đọc kĩ 3 khổ thơ đầu. 

 



 

 

Lời giải chi tiết: 

 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Theo em, bạn nhỏ có thể nghe được những gì từ sách? 

Phương pháp: 

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

Thông quan những trang sách, bạn nhỏ có thể nghe thấy rất nhiều điều thú vị từ thế giới xung 

quanh. 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Nhà thơ muốn nói với các bạn nhỏ điều gì? 

Phương pháp: 

Từ lợi ích của sách theo em nhà thơ muốn khuyên các bạn nhỏ điều gì? 

Lời giải chi tiết: 

Nhà thơ muốn nhắn nhủ với các bạn nhỏ là cần phải chăm đọc sách, yêu quý và gìn giữ những 

cuốn sách. 



 

 

Câu 6: (Ghi nhớ) 

Đề bài: 

Nội dung chính: Sách là người bạn đem đến cho em những điều hiểu biết mới mẻ, thú vị.  

Liên hệ bản thân: Yêu quý, bảo quản và giữ gìn sách. Cần chăm đọc sách. 

Câu 7: (Phần IV) 

Đề bài: 

Nói về một cuốn sách hoặc tờ báo em thích (theo mẫu) 

M: Báo Nhi đồng có nhiều mẩu chuyện rất thú vị. 

Phương pháp: 

Em nhớ lại những tờ báo em đã được đọc để nói về những điều thú vị trong những tờ báo đó. 

Lời giải chi tiết: 

- Báo Mực tím có rất nhiều hình ảnh đẹp và nhiều mẩu chuyện thú vị. 

- Báo Toán tuổi thơ có nhiều câu đố rất hay và lí thú. 

- Báo Nhi đồng có nhiều mẩu chuyện cười hay. 


