
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 1 

                                                          ====== 

              Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2020. 

 

 

1/ Học sinh đọc lại các bài trong sách giáo khoa Tiếng việt tập 1 

2/ Nối:  

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                                   

 

 

     3/ Điền vần:  it  hay  iêt  ? 

          -  b………. mắt                                      - bàn v……….. 

 

          - nh…………. độ                                  - múi mít……….. 

 

          - h……….. thở                                      - thời t ……….  
 

      4/ Tìm và viết 4 tiếng có vần ôm , 4 từ tiếng có vần  ơm  

        +  ôm : ..................................................................... 

        +  ơm : .................................................................... 
 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

 Lớp: ____________                                                                                

Mạ non 

 
Hàm răng 

 

vượt chướng ngại vật. 

 

 

 

 

trắng muốt. 

 

Vận động viên 

 

 

quay tít. 

 
Cánh quạt 

 

xanh mướt. 
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 B 
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5/ Viết chữ theo mẫu: 

 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  

      Bố đi bộ đội xa nhà, Nhi gửi thư cho bố. Bé kể về bà, mẹ 
và bé Mai. Thi kể với bố, bà và mẹ nhớ bố. Bé Mai đã đi nhà 
trẻ, bé nói giỏi rồi. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 1 

                                                          ====== 

              Thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020. 

 

 

1/ Học sinh đọc lại các bài trong sách giáo khoa Tiếng việt tập 1 

2/ Nối:  

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                                   

 

 

     3/ Điền vần:  xát  hay  gặt, phất  ? 

          -  máy xay  ………..                            - …………. hái 

 

          -  ………….. cờ                                   - ……….. muối 

 

          - ………… lúa                                     - ………… phới 
 

      4/ Tìm và viết 4 tiếng có vần uôi , 4 từ tiếng có vần  ươi  
        +  uôi : ..................................................................... 
        +  ươi : .................................................................... 
 

Cô bé 

 
Ngày chủ nhật  

 

cá thơm ngon. 

 

 

 

 

cả nhà về quê. 

 

Bài hát 

 

 

tiết mát mẻ. 

 
Mùa thu, thời  

 

rất hay. 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

 Lớp: ____________                                                                                
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5/ Viết chữ theo mẫu: 

 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                   Chú mèo bé bé 
Trèo cây cau cao 
Nghe gió lao xao 
Mèo ta sợ quá. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                                                            

 



 

 

                                                           PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 1 

                                                          ====== 

                Thứ tư, ngày 01 tháng 04 năm 2020. 

 

1/ Học sinh đọc lại các bài trong sách giáo khoa Tiếng việt tập 1 

2/ Nối:  

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                                   

 

 

     3/ Điền vần:  oc  hay  ac  ? 

          -  viên ng…………..                            – dòng …………. thác 

 

          -  bản nh…………..                             – vuông ……….. góc 

 

          - n………… nhà                                   - nh ………… sĩ 
 

      4/ Tìm và viết 4 tiếng có vần ua , 4 từ tiếng có vần  ưa  

        +  ua : ..................................................................... 
        +  ưa : .................................................................... 
 

Các bác nông dân 

 
Bé đọc báo 

 

làm bài. 

 

 

 

 

cho bà nghe. 

 

Mặt trời mọc 

 

 

chở thóc về nhà. 

 
Cô bé mải miết 

 

ở đằng đông. 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

 Lớp: ____________                                                                                
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   H 

 G 

        

   H 

5/ Viết chữ theo mẫu: 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

          Quê em ở vùng ven biển. Nơi đây có bờ cát trắng tinh và 
hương vị mặn nồng của hạt muối biển. Để làm ra hạt muối 
trắng tinh, người dân quê em đã phải đổ biết bao nhiêu giọt mồ hôi 
vất vả. Em yêu và tự hào biết bao vùng biển quê mình. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 



 

PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 1 

                                                          ====== 

              Thứ năm, ngày 02 tháng 04 năm 2020. 

 

 

1/ Học sinh đọc lại các bài trong sách giáo khoa Tiếng việt tập 1 

2/ Nối:  

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                                   

 

 

  3/ Điền vần:  ăc  hay  âc  ? 

          -  quả g…………..                            – ăn m ………….  

 

          -  thắc m…………..                          – xôi g ………..  

 

          - t………… đất                                  - xúc x ……… 
 

      4/ Tìm và viết 4 tiếng có vần oi , 4 từ tiếng có vần  ai  
        +  oi : ..................................................................... 
        +  ai : .................................................................... 
 

5/ Viết chữ theo mẫu: 

Cô gái 

 
Bé ngủ 

 

cái xắc mới. 

 

 

 

 

lắc vòng. 

 

Bố tặng mẹ 

 

 

rất hay. 

 
Bài hát 

 

ngon giấc. 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

 Lớp: ____________                                                                                
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                                    À ơi! Con mẹ ngủ ngoan 
Con chim sâu nhỏ hót vang sau vườn 
Đung đưa cành bưởi tỏa hương 
Con ong chăm chỉ lên đường tìm hoa 

 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                                                            



 

              

                                                          PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 1 

                                                          ====== 

              Thứ sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2020. 

 

1/ Học sinh đọc lại các bài trong sách giáo khoa Tiếng việt tập 1 

2/ Nối:  

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                                   

 

 

     3/ Điền vần:  uc  hay  ưc  ? 

          -  bông c…………..                          – lọ m ………….  

 

          -  sáo tr…………..                            – nghị l ………..  

 

          - th………… phẩm                          - hạnh ph ……… 
 

      4/ Tìm và viết 4 tiếng có vần ôi , 4 từ tiếng có vần  ơi  
        +  ôi : ..................................................................... 
        +  ơi : .................................................................... 
 

Bố treo bức tranh 

 
Cô đứng trên bục 

 

hoa rất đẹp. 

 

 

 

 

lên tường. 

 

Mẹ mua chiếc đầm 

 

 

môn Tiếng Việt. 

 
Em thích học  

 

giảng bài. 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 

Họ và tên: __________________________ 

 Lớp: ____________                                                                                
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5/ Viết chữ theo mẫu: 

 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

        Nắng vàng lan nhanh xuống chân núi rồi rải vội lên đồng 
lúa. Bà con xã viên đã đổ ra đồng cấy lúa mùa. Trên những 
ruộng lúa chín vàng, bóng nón trắng nhô lên nhô xuống, tiếng 
nói cười vui vẻ. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 


