
PHIẾU ÔN TẬP TOÁN 2 

                                                          ====== 
                   Thứ tư ngày 26 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

1. Tính nhẩm: 

 

2 x 4 =  2 x  2 = 2 x 1 = 

2 x 7 = 2 x  5 =  2 x 3 =  

2 x 9 = 2 x 10 = 2 x 8 =  

  2 x 6 = 

 

2. Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 8 con gà như thế có tất cả bao nhiêu chân? 

Tóm tắt 
                 
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Bài giải 

 
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

2 4   10      
                                                                                         

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                   Thứ tư ngày 19 tháng 02 năm 2020. 

 

 

1. Chính tả ( Nghe viết):  

Sự tích cây vú sữa( SGK trang 97) 

2. Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể về cô giáo cũ của 

em. 

Gợi ý: 

a. Cô giáo lớp 1 của em tên là gì? 

b. Tình cảm của cô đối với học sinh như thế nào? 

  c. Em nhớ nhất điều gì ở cô? 

d. Tình cảm của em đối với cô giáo như thế nào? 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



                                                                                      

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2 

                                                          ====== 
                   Thứ tư ngày 26 tháng 02 năm 2020. 

 

 

1. Luyện đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa: 

 
STT Tên bài tập đọc Trang 

1 Người thầy cũ 56 

2 Cô Giáo lớp em 60 

3 Người mẹ hiền 63 

4 Người mẹ hiền Bàn tay dịu dàng   66 

2. Luyện từ và câu: 

Bài 1: Viết tên các môn học ở lớp 2:  
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                

Bài 2: Viết từ ngữ chỉ hoạt động của học sinh: đọc bài,  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Bài 3: Đặt 1 câu trong đó có từ chỉ hoạt động em vừa tìm được. 
                
                
                
                                
                
                
                
                
                

 Bài 4: Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật 

a. Con thỏ ăn củ cà rốt. 

b. Đàn bò uống nước dưới song 

c. Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ. 

Bài 5: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: 

 Cô giáo rất yêu thương quý mến học sinh. 

 
 

 

 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 



PHIẾU ÔN TẬP ĐẠO ĐỨC 2 

                                                          ====== 
            Thứ tư ngày 26 tháng 02 năm 2020. 

 

 

 

1. Em  hãy nêu những việc em đã làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 

 
                
                
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

2. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp mang lại nhiều lợi ích gì? 

 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
                
                
                
                

 

3. Em phải làm gì để giữ vệ sinh nơi công cộng? 

 
                
                
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

 

 

                                                                                        

 
            
          

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 


