
 

 

BÀI 4 NGƯỜI NẶN TÒ HE 

D. PHẦN D: ĐỌC KỂ MẸ CỦA OANH 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Đọc lại truyện Mẹ của Oanh 

Mẹ của Oanh 

Năm học này, cô Quyên được phân công dạy lớp 2A. Giờ Tiếng Việt, cô cho các bạn 

giới thiệu về công việc của bố mẹ mình. Lan hãnh diện với bạn bè vì có mẹ là bác sĩ. Tuấn say 

sưa kể về những cỗ máy mà bố cậu chế tạo. 

Tới lượt Oanh, em đang lúng túng thì Quân nói: 

- Thưa cô, mẹ bạn ấy quét dọn trong trường mình đấy ạ. 

Cô giáo cảm ơn Quân rồi trìu mến nhìn về phía Oanh. Sau vài giây sững lại, Oanh bước 

lên trước lớp: 

- Mẹ em là cô lao công của trường mình. Hằng ngày, mẹ quét sân, quét lớp, thu gom và phân 

loại rác,... Cuối giờ học, em thường ở lại giúp mẹ và chờ mẹ chở về. 

Cô giáo tươi cười bảo: 

- Nhờ Có mẹ bạn Oanh mà trường mình luôn sạch sẽ. Oanh còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ mẹ. 

Em thật đáng khen! 

Khi cô vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Khuôn mặt Oanh ửng đỏ và đôi môi khẽ nở 

nụ cười. 

Hoàng Ly 

 

 

 

 



 

 

Câu 2: (Câu 2) 

Đề bài: 

b. Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự sự việc trong truyện. 

 

Phương pháp: 

Em nhớ lại nội dung câu chuyện để sắp xếp theo tranh. 

Lời giải chi tiết: 

Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự sự việc trong truyện như sau: 

Tranh 1 – Tranh 4 – Tranh 2 – Tranh 3 

 



 

 

Câu 3: (Câu c) 

Đề bài: 

c. Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh 

Phương pháp: 

Em quan sát lại tranh theo thứ tự đã sắp xếp ở câu c, nhớ lại các tình huống và kể lại. 

Lời giải chi tiết: 

* Tranh 1 (đoạn 1) 

 Năm học này, cô Quyên được phân công là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2A. Vào giờ 

Tiếng Việt, cô đã tổ chức hoạt động cho các bạn trong lớp giới thiệu về nghề nghiệp của bố mẹ 

mình. Trong lớp, các bạn vô cùng hưởng ứng chủ đề này của cô giáo. Lan hãnh diện vì có mẹ 

là bác sĩ chữa bệnh cứu người. Tuấn say mê kể về những cỗ máy mà bố mình chế tạo. 

* Tranh 4 (đoạn 2) 

 Tới lượt Oanh, khi bạn đang lúng túng chưa biết nói như thế nào thì Quân ngồi bên 

cạnh đã nhanh nhảu: 

- Thưa cô mẹ bạn ấy là quét dọn ở trường mình đấy ạ. 

* Tranh 2 (đoạn 3) 

Cô giáo cảm ơn Quân rồi trìu mến nhìn về phía Oanh chờ đợi. Sau vài giây sững lại, Oanh 

bước lên bục giảng và bắt đầu nói: 

- Mẹ em là cô lao công của trường mình. Hằng ngày, mẹ quét sân, quét lớp, thu gom và phân 

loại rác,... Cuối giờ học, em thường ở lại giúp mẹ và chờ mẹ chở về. 

* Tranh 3 (đoạn 4) 

Cô giáo tươi cười bảo: 

- Nhờ Có mẹ bạn Oanh mà trường mình luôn sạch sẽ. Oanh còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ mẹ. 

Em thật đáng khen! 

Khi cô vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Khuôn mặt Oanh ửng đỏ và đôi môi khẽ nở nụ cười. 



 

 

Câu 4: (Câu d) 

Đề bài: 

d. Kể lại toàn bộ câu chuyện 

Phương pháp: 

Em dựa vào việc kể từng đoạn ở bài tập c để kể lại toàn bộ câu chuyện. 

Lời giải chi tiết: 

 Năm học này, cô Quyên được phân công là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2A. Vào giờ 

Tiếng Việt, cô đã tổ chức hoạt động cho các bạn trong lớp giới thiệu về nghề nghiệp của bố mẹ 

mình. Trong lớp, các bạn vô cùng hưởng ứng chủ đề này của cô giáo. Lan hãnh diện vì có mẹ 

là bác sĩ chữa bệnh cứu người. Tuấn say mê kể về những cỗ máy mà bố mình chế tạo. 

 Tới lượt Oanh, khi bạn đang lúng túng chưa biết nói như thế nào thì Quân ngồi bên 

cạnh đã nhanh nhảu: 

- Thưa cô mẹ bạn ấy là quét dọn ở trường mình đấy ạ. 

Cô giáo cảm ơn Quân rồi trìu mến nhìn về phía Oanh chờ đợi. Sau vài giây sững lại, Oanh 

bước lên bục giảng và bắt đầu nói: 

- Mẹ em là cô lao công của trường mình. Hằng ngày, mẹ quét sân, quét lớp, thu gom và phân 

loại rác,... Cuối giờ học, em thường ở lại giúp mẹ và chờ mẹ chở về. 

Cô giáo tươi cười bảo: 

- Nhờ Có mẹ bạn Oanh mà trường mình luôn sạch sẽ. Oanh còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ mẹ. 

Em thật đáng khen! 

Khi cô vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Khuôn mặt Oanh ửng đỏ và đôi môi khẽ nở 

nụ cười. 


