
 

 

BÀI 4 NGƯỜI NẶN TÒ HE 

A. PHẦN A: ĐỌC NGƯỜI NẶN TÒ HE 

Câu 1: (Phần I) 

Đề bài: 

Khởi động: 

Giới thiệu với bạn về một đồ chơi em thích 

Phương pháp: 

Em giới thiệu về đồ chơi em thích dựa vào gợi ý: 

- Tên đồ chơi 

- Đặc điểm 

- Tình cảm của em 

Lời giải chi tiết: 

 Món đồ chơi em yêu thích là chú thỏ bông. Chú ta có bộ lông màu trắng tím xinh xắn. 

Đôi tai dài và chiếc nơ màu xanh dễ thương. Thỏ có bộ lông mềm và mịn. Em rất yêu thỏ bông. 

Em ôm thỏ bông vào mỗi đêm em đi ngủ. 

Câu 2: (Phần II) 

Đề bài: 

Đọc: 

Người nặn tò he 

Bác Huấn hàng xóm làm nghề nặn tò he.  

Cuối tuần, tôi thường sang nhà bác, ngồi chăm chú nhìn bác nhuộm màu cho từng vắt 

bột. Bác chất màu vàng từ củ nghệ, màu đỏ từ quả gấc, màu đen từ cây nhọ nồi, màu xanh từ 

những chiếc lá riềng biêng biếc. Khi bột thấm đều màu, bác Huấn khéo léo tạo hình. Thoắt cái, 

từ những vắt bột, bao nhiêu gà, trâu, lợn, cá ngộ nghĩnh chen chúc trên cái mẹt tròn. Cũng từ 

đôi bàn tay bác, nụ hồng chúm chím, quả lựu ửng đỏ, trái chuối vàng tươi lần lượt hiện ra. 



 

 

Thỉnh thoảng, bác Huấn nặn riêng cho tôi một chú lính áo vàng, áo đỏ hay vài anh chim bói cá 

lấp lánh sắc xanh. 

Tôi cứ thế mê mẩn ngắm cả thế giới đồ chơi mở ra trước mắt và càng thấy yêu hơn đôi 

bàn tay của bác hàng xóm thân thương. 

Thảo Nguyên 

 

• Tò he: một loại đồ chơi dân gian của trẻ em làm từ bột hấp chín có nhuộm màu. 

Câu 3: (Phần III) 

Đề bài: 

Cùng tìm hiểu: 

Câu 1: Bác Huấn chặt được màu gì từ mỗi loại lá, củ, quả dưới đây? 

 



 

 

Phương pháp: 

Em đọc trong bài tìm những màu mà bác Huấn chắt ra được từ quả gấc, cây nhọ nồi, chiếc lá 

riềng, củ nghệ 

Lời giải chi tiết: 

Với mỗi loại lá, củ, quả sau bác Huấn đã chắt được những màu: 

 

Câu 4: (Câu 2) 

Đề bài: 

Câu 2: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của bác Huấn để làm ra những con tò he. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 2 chú ý đoạn “Cuối tuần,...” đến “... biêng biếc” 

Lời giải chi tiết: 

Những từ ngữ chỉ hoạt động của bác Huấn để làm ra những con tò he là: khéo léo, tạo hình 

Câu 5: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ ở thẻ màu hồng: 



 

 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 2 chú ý đoạn “Cũng từ đôi bàn tay...” đến “...lấp lánh sắc xanh” 

Lời giải chi tiết: 

 

Câu 6: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Đọc câu văn nói về tình cảm của bạn nhỏ với bác Huấn. 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ đoạn văn thứ 3 

Lời giải chi tiết: 

Câu văn nói về tình cảm của bạn nhỏ với bác Huấn là: Tôi cứ thế mê mẩn ngắm nhìn cả thế 

giới đồ chơi mở ra trước mắt và càng thấy yêu hơn đôi bàn tay của bác hàng xóm thân thương. 

Câu 7: (Ghi nhớ) 

Nội dung chính: Đôi bàn tay khéo léo của bác Huấn tạo nên những món đồ chơi dân gian thật 

sinh động. 

Liên hệ bản thân: Biết kính trọng người lao động và yêu quý những sản phẩm do họ làm ra. 

 


