
 

 

BÀI 4 NGƯỜI NẶN TÒ HE 

E. PHẦN E: LUYỆN TẬP TẢ ĐỒ VẬT QUEN THUỘC (TIẾP THEO) 

Luyện tập tả đồ vật quen thuộc (tiếp theo) 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Nói 4 – 5 câu về đồ chơi em thích theo gợi ý: 

- Em thích đồ chơi gì? 

- Đồ chơi đó có những đặc điểm gì đáng chú ý về: 

 

- Tình cảm của em với đồ chơi đó 

Phương pháp: 

Em nói dựa vào những gợi ý trong bài 

Lời giải chi tiết: 

- Em thích đồ chơi là con lật đật trong nhà. 

- Hình dáng: bé nhỏ.  

- Màu sắc: Màu đỏ trắng 

- Bộ phận nổi bật: Con lật đật gồm có cái đầu hình tròn, hai cái tay hình tròn và thân hình tròn 



 

 

- Hoạt động: Lật đật có thể lắc lư trái phải trước sau nhưng không dễ gì mà ngã lăn ra được 

- Tình cảm của em: Em rất yêu quý con lật đật, nó dạy em một bài học đó là cần phải luôn biết 

đứng dậy trước những sóng gió cuộc đời 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Viết 4 – 5 câu về nội dung em vừa nói 

Phương pháp: 

Em dựa vào những gì đã nói để viết thành đoạn văn 

Lời giải chi tiết: 

 Đồ chơi mà em yêu thích là con lật đật – quà của bố sau một chuyến công tác. Lật đật 

có hình dáng bé nhỏ. Nó được bao phủ bởi màu đỏ trắng. Lật đật có cái đầu tròn, hai tay tròn 

trịa và một thân hình cũng rất tròn trĩnh. Lật đật ta có thể lắc lư trái phải trước sau nhưng không 

dễ gì mà ngã lăn ra được. Em rất yêu quý con lật đật. Nó đã dạy em bài học là cần phải biết 

đứng dậy trước những sóng gió cuộc đời. 


