
 

 

BÀI 4 GÓC NHỎ YÊU THƯƠNG 

A. PHẦN A: ĐỌC GÓC NHỎ YÊU THƯƠNG 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Giới thiệu về nơi em thường đọc sách theo gợi ý: 

 

Phương pháp: 

Em giới thiệu theo gợi ý của bài. 

Lời giải chi tiết: 

Em thường đọc sách ở thư viện của trường. Thư viện là nơi rất yên tĩnh. Thư viện có rất nhiều 

sách, báo, tạp chí thú vị. 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Bài đọc: 

Góc nhỏ yêu thương 

Trong sân trường, thư viện xanh nằm dưới vòm cây rợp mát. Giờ ra chơi, chúng em 

chạy ùa đến đây để gặp lại những người bạn bước ra từ trang sách.  

Sách, báo được đặt trong những chiếc túi vải, hộp thư sơn màu bắt mắt. Có rất nhiều 

loại sách hay và đẹp để chúng em chọn đọc như Truyện cổ tích, Những câu hỏi vì sao, Vũ trụ 

kì thú,... Vài bạn đang vui vẻ chia sẻ câu chuyện thú vị bên một khóm hoa xinh. Có bạn ngồi 



 

 

đọc sách trên xích đu được làm từ lốp cao su. Bạn khác nằm đọc thoải mái trên thảm cỏ xanh 

mát. Trong vòm lá, bầy chim thánh thót những khúc nhạc vui. 

Thư viện xanh là góc nhỏ yêu thương. Ở đó, chúng em được làm bạn cùng sách, báo và 

thiên nhiên tươi đẹp. 

Võ Thu Hương 

 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Thư viện xanh nằm ở đâu? 

Phương pháp: 

Em đọc đoạn văn thứ nhất từ đầu đến “...từ trang sách” 

Lời giải chi tiết: 

Thư viện xanh nằm dưới vòm cây rợp mát. 

 

 



 

 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Chỗ đặt sách, báo của thư viện xanh có gì lạ? 

Phương pháp: 

Em đọc đoạn văn thứ hai từ “Sách, báo được đặt...” đến “...những khúc nhạc yêu thương” 

Lời giải chi tiết: 

Điểm lạ của chỗ đặt sách, báo của thư viện xanh là: Sách, báo được đặt trong những chiếc túi 

vải, hộp thư sơn màu bắt mắt. 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Vì sao thư viện xanh được gọi là góc nhỏ gêu thương? 

Phương pháp: 

Em đoạn đoạn văn thứ ba từ “Thư viện xanh...” đến hết. 

Lời giải chi tiết: 

Thư viện xanh được gọi là Góc nhỏ yêu thương là do ở đó, các bạn được làm bạn cùng sách, 

báo và thiên nhiên tươi đẹp. 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Nếu trường có thư viện xanh, em muốn nơi đó như thế nào? 

Phương pháp: 

Em trả lời theo ý thích của em 

Lời giải chi tiết: 

Nếu có thư viện xanh, em muốn nơi đó được đặt ở một địa điểm thoáng mát, yên tĩnh. Thư 

viện ở cạnh một khu vườn nhỏ rợp bóng cây xanh mát. 



 

 

Câu 7: (Ghi nhớ) 

Đề bài: 

Nội dung chính: Thư viện xanh là thư viện ngoài trời, có nhiều góc đọc sách thú vị, là góc nhỏ 

yêu thương của các bạn học sinh trong trường. 

Liên hệ bản thân: Yêu quý và gìn giữ thư viện 


