
2  Bài học ứng dụng :

Bài học : Chú em là thám tử

1)  Mỗi ngày, sau khi ăn cơm tối, em làm bài với chú Nam rồi mới đi ngủ.

2)  Chú Nam nói : «  em can  đảm, em không sợ kẻ lạ,  
 em có thể làm nghề thám tử ».

3)  Nghề này khó vì phải suy nghĩ  về  bí ẩn của vụ án,   
 để tìm ra tội phạm.

4)  Kẻ nào phạm tội sẽ bị phạt và có thể bị giam trong tù.

5)  Em mơ nghĩ sẽ là thám tử như chú Nam. 

                     3  Vui chơi, luyện tập :

Trò chơi thám tử : dấu vết của thú vật
Em quan sát kĩ và tìm xem con thú nào đã đi qua đây.

Từ trái qua phải : con thỏ, con chim, con chó, con gà

GIÁO KHOA
VIỆT NGỮ

VIỆT NGỮ - ẤU NHI - CẤP III

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp - Đoàn Kitô Vua - Paris
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Dụng cụ học sinh
Ngoài cuốn sách này, các em ấu nhi cần :
-  1 bảng nhỏ với bút viết bảng và vật dụng xóa bảng.
-  1 cuốn vở khổ A5 để làm bài tập và làm bài kiểm mỗi tuần

CHỮ CÁI (= MẪU TỰ ) (alphabet) :

Chữ cái là dấu hiệu viết ra, chắp lại với nhau để biểu thị tiếng nói. 

Tiếng Việt có 29 chữ cái:
a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t, u, ư, v, 

x, y. 

NGUYÊN ÂM, PHỤ ÂM và DẤU 
(voyelles, consonnes et accents) :

Để ghi âm tiếng Việt, chúng ta có nguyên âm, phụ âm đơn và phụ âm 
ghép, cùng các dấu.

10 nguyên âm : 
a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y. 

2 bán nguyên âm : 
ă, â 

(hai chữ này không bao giờ đứng một mình nhưng kết hợp với những 
chữ khác để tạo âm).

17 phụ âm đơn : 
b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x. 

11 phụ âm ghép : 
ch, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr. 

Tiếng việt có 5 dấu : 
huyền, sắc, hỏi ngã, nặng.



Họ :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tên : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sanh :   ...............................................................................................................................................................

Liên lạc phụ huynh :   .................................................................................................................................................................................

T ...........................................................................................

E-mail : ..................................................................................

Niên khóa 202.....- 202....., lớp :   .............................................................................................................................

Giáo viên 1 :   ............................................................................................................................................................................................................................

T ...........................................................................................

E-mail : ..................................................................................

Giáo viên 2 :   ............................................................................................................................................................................................................................

T ...........................................................................................

E-mail : ..................................................................................
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Chương trình dạy vần  của các sách việt ngữ (đoàn TNTT)

- Cấp 1 : Các nguyên âm đơn và các phụ âm đầu.
- Cấp 2 :  Vần ghép từ hai nguyên âm đơn. (nền vàng trong bảng)/ Tiếp tục ôn các phụ âm 

đầu (b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr,v, x) và  
các dấu giọng (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng).

- Cấp 3 : Vần ghép từ một nguyên âm và một phụ âm. (nền xanh lá cây trong bảng)
- Cấp 4 : Các vần có nền đỏ trong bảng.
- Cấp 5 : Các vần có nền mầu xanh nước biển trong bảng.
- Cấp 6 : Các vần còn lại.

• * : ec, eng, uơ, ưm, ưn, oeo, uêu, uênh, uya, uyu, oong : vần cho rất ít từ.
• Vần in đậm : oa, oe, uê, uy, uơ : đánh dấu trên nguyên âm thứ hai vì theo nguyên tắc, chúng ta đánh dấu 
trên nguyên âm mạnh của vần. 
Thí dụ :  trong vần ao nguyên âm mạnh là chữ a, trong vần oa nguyên âm mạnh cũng là chữ a, trong vần ui 
nguyên âm mạnh là chữ u, trong vần uy nguyên âm mạnh là chữ y.
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Mục đích của cuốn sách việt ngữ ấu nhi cấp III

a Dạy các vần ghép từ một nguyên âm và một phụ âm (nền xanh lá cây trong bảng vần)

a  Tiếp tục ôn các phụ âm đầu (b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, 
r, s, t, th, tr, v, x) và các dấu giọng (không (dấu), huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng).

a Dạy đánh vần và ghép vần làm thành tiếng.

a Dạy viết và bỏ dấu cho đúng.

Cách sử dụng sách việt ngữ ấu nhi cấp III 

Thứ tự các bài học vần : Am, an
Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on - Ôm, ôn - Ơm, ơn - Im, in - Um, un
Vần thanh trắc  (tận cùng bằng phụ âm : c, ch, p, t):  Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, 
Ât - Ip, It - Ep, Et - Êp, Êt - Oc, Op, Ot - Ôc, Ôp, Ôt - Uc, Up, Ut - Ơp, Ơt - Ưc, Ưt 
Chú ý : các vần thanh trắc luôn có dấu nhưng chỉ có dấu sắc hay dấu nặng, không có dấu 
huyền. Nếu tai nghe như « huyền» thì phải viết dấu nặng.

1 -  Đọc và viết : 
Tập đọc ở lớp nhưng tập viết là bài làm ở nhà. Trong phần tập đọc, các giảng viên sẽ dạy 
ghép vần với các phụ âm đầu và nhấn mạnh các dấu giọng.

2 -  Bài học ứng dụng :  
Đọc để luyện dấu giọng, hoc thêm từ vựng. 
Chú ý : nếu là bài học thuộc lòng, học sinh đọc to thì sẽ vận dụng trí nhớ tốt hơn.

3 - Vui chơi, luyện tập : 
Có phần đa dạng, chỉ cần nói, nghe, hiểu ; không cần biết viết.
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Am, an

1  Đọc và viết :

Trái cam

Làm bài

Thám tử

Đàn ghi-ta  

Bản đồ

Nhà sàn

b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

trái cam

thám tử

đàn ghi-ta

bản đồ



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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                     3  Vui chơi, luyện tập :

Trò chơi thám tử : dấu vết của thú vật
Em quan sát kĩ và tìm xem con thú nào đã đi qua đây.

Từ trái qua phải : con thỏ, con chim, con chó, con gà
2  Bài học ứng dụng :

Bài học : Chú em là thám tử

1)  Mỗi ngày, sau khi ăn cơm tối, em làm bài với chú Nam rồi mới đi ngủ.

2)  Chú Nam nói : «  em can  đảm, em không sợ kẻ lạ,  
 em có thể làm nghề thám tử ».

3)  Nghề này khó vì phải suy nghĩ  về  bí ẩn của vụ án,   
 để tìm ra tội phạm.

4)  Kẻ nào phạm tội sẽ bị phạt và có thể bị giam trong tù.

5)  Em mơ nghĩ sẽ là thám tử như chú Nam. 
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b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

Ăm, ăn

1  Đọc và viết :

Khăn lông

Con tằm

Tắm rửa

Săn bắn  

Ngựa vằn

Con rắn

Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

BÀI HỌC 2 (HAI)

ngựa vằn

con rắn

khăn lông

săn bắn tắm rửa



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Bàn chân, con rắn, cây tăm

                     3  Vui chơi, luyện tập :

Câu đố :
1) Đi thì nằm, đứng thì nằm
ngồi thì nằm, nằm thì ngồi
Là cái gì ? (trong cơ thể con người )
2) Tôi không có chân. Tôi có thể cắn chết người. Tôi là con gì ? 
3) Em gầy bé teo
Em có mặt ở mọi nhà việt nam.
Em có thể thay cái nĩa để lấy trái cây 
Nghề của em là xỉa răng cho người ta. 
Em là cái gì ?

2  Bài học ứng dụng :

Học thuộc lòng : Nặn đồ chơi

Khéo tay hay làm.

Bé chăm chỉ làm.

Bé nặn đồ chơi.

Đây là quả táo.

Kia là quả lê.

Quả này phần mẹ.

Quả kia phần ba.

Đây là con rắn.

Bé cho chú mèo.

Mèo ta vui thú,

gọi kêu « meo meo ».
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b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

1  Đọc và viết :

Cây nấm

Cái ấm

Áo ấm

Cái cân  

Cái nhẫn

Dấu chân

Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

BÀI HỌC 3 (BA)

Âm, ân

cái ấm

cái cân

cái nhẫn

áo ấm

dấu chân



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 

TNTT Việt Nam tại Pháp 11

Cái ấm, cái nhẫn, cây nấm

                     3  Vui chơi, luyện tập :

Trò chơi Qua cửa ải…
Cửa ải là cửa có câu hỏi, em phải tìm ra câu trả lời thì em mới 
được đi qua.

1) Tôi giữ nước sôi, tôi có vòi dài,  pha trà cần tôi, tôi là cái gì ?
2) Mình tròn, mặt ngọc, tôi ở trên tay, tôi là cái gì ?
3) Một thân, không cành, không lá. Nhưng tôi có mũ, xem tựa 
cây dù , tôi là cây gì ?

2  Bài học ứng dụng :

Bài học : Vui thực tập

1)  Thứ tư vừa qua, thầy giáo dẫn lớp đi thăm khu rừng và chỉ dạy thêm.

2)  Khí rừng lạnh lắm, em phải mặc áo thật ấm và đi giầy mủ.

3)  Thầy giáo nói, các em  nhớ cẩn thận khi thấy cây nấm.  
 Cây nấm có màu đỏ thì không thể hái vì nó là cây nấm độc.

4)  Thầy chỉ dẫn để nhận ra dấu chân con chim và  dấu chân con chó.

5)  Thầy giáo ân cần căn dặn : « các em phải cẩn thận để ý,  
 kẻo dẫm vào mầm non  sẽ làm chết cây ».

6)  Đây là lần đầu em đi chơi rừng, em rất vui.  
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b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

1  Đọc và viết :

Cây kem

Con tem

Cái kèn

Mũi tên  

Con nhện

Cái kềm

Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

Em, en - Êm, ên

BÀI HỌC 4 (BỐN)

con tem cái kèn

cây kem

mũi tên

con nhện

cái kềm
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                     3  Vui chơi, luyện tập :

Em vẽ và tô màu
Bước 1: vẽ vòng tròn nối tiếp vòng tròn
Bước 2 : vẽ thân thể vừa dài vừa dẹt.
Bước 3 : thêm hai con mắt xúc tu thật cao và cái miệng.
Bước 4 : bây giờ em có thể tô màu cho ốc sên.

2  Bài học ứng dụng :

Học thuộc lòng : con ốc sên

Ốc sên  trí nhớ kém

Đi chơi quên lối về.

Hay đi lâu, bò chậm

Nên vừa bò vừa vẽ

Để ghi nhớ đường đi.

Ngày ngủ chờ trời tối  

Đêm đêm khi lên đèn,

Ốc sên dậy vội vã

Ra  đi tìm mầm non.



Việt ngữ J Ấu nhi - Cấp III

TNTT Việt Nam tại Pháp14

b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

1  Đọc và viết :

Trái khóm

Cái nón

Con tôm

Con chồn hôi 

Đống rơm

Sơn xe

Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

Om, on - Ôm, ôn - Ơm, ơn

BÀI HỌC 5 (NĂM)

sơn xe

trái khóm
(trái dứa , 
trái thơm)

cái nón

con chồn hôi
con tôm

đống rơm



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Rơm, trái khóm, nầm non, con chồn hôi, trái chôm chôm

                     3  Vui chơi, luyện tập :

Trò chơi Qua cửa ải…
Cửa ải là cửa gì ? Cửa ải là cửa có câu hỏi, em phải tìm ra câu trả 
lời thì em mới được đi qua.
1) Cái gì có thể nấu gạo chín ra cơm ?
2) Thân tôi dài tròn. Đầu tua nhiều lá . Ngọt, chua tùy lúc
     Tôi có mùi thơm. Tôi là trái gì ?
3) Tôi ở ngọn cây, ốc sên ham tôi. Tôi là cái gì ?
4) Đuôi dài và hôi. Tất cả sợ tôi. Tôi là con gì ?
5) Vỏ đỏ bờm xờm, ruột trong ngon ngọt. 
    Tôi là trái chi ?

2  Bài học ứng dụng :

Bài học : Món ăn Việt Nam

Người Việt ăn cơm ngày ba bữa :  
bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Bữa trưa là bữa chính.

Bữa ăn hay có cơm, cá hay thịt kho, rau xào hay canh.

Các món mà trẻ em ưa nhất là chả giò, phở và cơm chiên.

con chồn hôi
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b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

1  Đọc và viết :

Trái tim

Con nhím

Chín nghìn

Chùm nho

Chú lùn

Áo thun

Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

Im, in - Um, un

BÀI HỌC 6 (SÁU)

trái tim

chín nghìn

con nhím

9 000

chú lùnáo thun

chùm nho
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                     3  Vui chơi, luyện tập :

Chim nào biết bay ?
Đà điểu, bồ câu, chim cánh cụt, vịt trời,  con cò, con công
Trò chơi Qua cửa ải… 
1) Tôi ở cực Bắc. Không sợ đá băng. Tôi bay rất tệ 
    Nhưng bơi giỏi lắm. Tôi là chim gì ?
2) Đẹp nhất loài chim. Khi tôi xoè đuôi. Tôi khoe muôn sắc.
    Tôi là chim gì ?
3) Tôi ở ven sông. Chân cao mỏ dài. Tôi mò tôm, cá.  
    Tôi là chim gì ?

2  Bài học ứng dụng :

Bài học : 

1)  Thân cây đó là chỗ ở của nhà họ chim, còn lùm cây đó nhà họ nhím.

2)  Mỗi ngày hè, khi mặt trời vừa nhấp nhô ở cửa sổ,  
 thì em nghe chim hót gọi nhau. 

3)  Chim bố và chim mẹ bay ra bay vào tổ còn ba chú chim con  
 gọi cha mẹ «chíp chíp» không ngớt. 

4)  Có lẽ chim con đòi ăn, chim hay ăn giun trùn, sâu bọ.

5)  Ở lùm cây, lại là một thế giới khác hẳn thế giới bầy chim :  
 anh em nhà nhím im lìm, rất chậm chạp.

Chim bồ câu biết bay. Chim cánh cụt, con công, con cò

Tất cả biết bay trừ đà điểu và chim cánh cụt.
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b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

1  Đọc và viết :

Lạc đà

Bác sĩ

Hải tặc

Con tắc kè

Giấc ngủ

Bậc thang

Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

Ac, Ăc, Âc

BÀI HỌC 7 (BẢY)

giấc ngủ

bậc thang
bác sĩ

lạc đà

con tắc kè

hải tặc
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Con lạc đà, con tắc kè

                     3  Vui chơi, luyện tập :

Trò chơi Qua cửa ải…
1) Thân cao nghều nghệu. Ở vùng sa mạc. Tôi là con gì ?
2) Con gì cẳng ngắn đuôi dài.  
    Tài giỏi tàng hình như màu cây, lá Tôi là con gì ?

2  Bài học ứng dụng :

Bài học : Thỏ con thắc mắc

a)  Tại một ốc đảo, có nhà họ thỏ và một chú thỏ con hay thắc mắc.

b)  Hôm nọ, thỏ con thấy đàn lạc đà đi qua,  
 bác nào bác ấy cũng cao to, bệ vệ. Nó sợ quá chạy trốn vào lùm cây. 

Thỏ con thắc mắc tự hỏi : « Tại sao lạc đà cao to vậy ? »

c)  Hôm  qua, thỏ con gặp anh tắc kè. Khi đi trên cỏ thì anh mặc áo xanh, 
khi đi trên cây thì da của anh đổi ra màu nâu. Thật kì lạ!

Thỏ con thắc mắc tự hỏi : « Tại sao tắc kè có thể thay màu đổi sắc ? »

d)  Thỏ con thắc mắc hỏi mẹ.  
 Mẹ thỏ từ tốn nói : « vậy tại sao  nhà thỏ có tai dài « ?

e)  Thỏ con không biết tại sao. Thỏ con chỉ nhận ra là, cứ đi xa cái hầm  
 đất, chỗ ở của  họ nhà  thỏ, thì nó có thể xem  thấy vô vàn sự lạ.
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b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

1  Đọc và viết :

Bọ cạp  

Xe đạp

Trái bắp

Cái cặp

Tập võ

Dấu thập

Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

Ap, Ăp, Âp

BÀI HỌC 8 (TÁM)

tập võ

dấu thập bọ cạp

xe đạp

cái cặp

trái bắp
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                     3  Vui chơi, luyện tập :

Rạp xiếc có nhiều thú với tiếng kêu khác nhau. Em hãy tìm 
nối những động từ thích hợp với con thú nhé.
Con chim                    gáy
Con gà trống               hí
Con chó                       hót
Con ngựa                     kêu ụt ịt
Con heo                       gấm
Con beo                       rống
Con voi                        sủa

2  Bài học ứng dụng :

Bài học : Chú hề đi xe đạp

1)  Tại rạp xiếc quốc tế có chú hề đi xe đạp.

2)   Cái xe của chú hề ngộ lắm, không có tay lái, chỉ có  một bánh xe  
và thấp lè tè, vậy mà chú hề đạp xe chạy bon bon. 

3)  Gặp các trẻ nhỏ, chú giơ tay vẫy chào, chú gật đầu rồi chắp tay.  
 Chú thổi kèn nghe « tút tút». Chú làm đủ trò mà chú không bị ngã. 

5)   Phía sau, chú đeo cái cặp không đậy nắp nhưng đầy ắp các lá cờ 
quốc tế : cờ Pháp với ba màu xanh, trắng, đỏ ; cờ Bỉ có ba màu :   
đen, vàng, đỏ. Cờ Liên Hiệp Anh có hai dấu thập đỏ chồng lên nhau, 
còn có vô số lá cờ mà em không biết.
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b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

1  Đọc và viết :

Bị phạt

Ca hát

Bắt tay

Con mắt

Ong mật  

Chúa nhật

Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

BÀI HỌC 9 (CHÍN)

At, Ăt, Ât

bắt tay

con mắt

ca hátbị phạt

ong mật

Dimanche

Chúa nhật
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Quạt máy, máy nhạc, máy giặt quần áo, máy may

                     3  Vui chơi, luyện tập :

Trò chơi Qua cửa ải…
1- Máy gì có thể tạo gió cho ta cảm thấy mát mẻ ? 
2- Máy gì có thể phát ra âm nhạc cho em nhảy múa ?
3- Máy gì có thể giặt sạch quần áo ?
4- Máy gì có thể may quần áo ?

2  Bài học ứng dụng :

Bài học : Tại khu xây cất

1- Ba  mẹ tìm mua nhà mới. Thứ năm vừa qua ba dẫn cả nhà đi xem  
 khu xây cất.

2- Em nhìn thấy máy xúc cát cao to, bệ vệ. Nó kêu ù ù ụt ụt,  
 nó có thể xúc một ụ cát to.

3- Em nhìn thấy xe cần cẩu cao to, đồ sộ. Xe cần cẩu có cần trục cao 
 ngất, chọc trời. Nó có thể đổi dời các cây cột sắt dài mấy mét.

4- Các chú thợ đội mũ sắt đi qua đi lại rất cẩn thận. 
 Họ không nói nhưng giơ tay ra dấu hay nháy đèn.

5- Xây nhà thật vất vả.
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b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

1  Đọc và viết :

Con vịt

Cái nhíp

Bánh tét

Đôi dép

Nghỉ mệt

Nhà bếp 

Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

Ip, it - Ep, et - Êp, êt

BÀI HỌC 10 (MƯỜI)

con vịt

cái nhíp

đôi dép

bánh tét

nghỉ mệt nhà bếp
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                     3  Vui chơi, luyện tập :

Điền từ sao cho thích hợp :

1. Con cá có ____________  ở trên lưng (mào - vẩy)

2. Con khỉ có ____________ dài (đuôi  - vòi)

3. Con voi có hai cái ____________ cứng và nhọn (ngà - vẩy)

4. Con gà có ___________ đỏ ở trên đầu (sừng- mào-bờm)

5. Con ngựa có _________ ở trên lưng (sừng - mào - bờm)

6. Con rùa có ____________ cứng và có thể bảo vệ nó  

(mai - vẩy - vỏ - ngà)

2  Bài học ứng dụng :

Bài học : Vui ngày Tết

1- Mỗi dịp Tết, nhà em rất nhộn nhịp vì ông bà gói bánh tét,  
 bánh chưng. Bánh này làm từ gạo nếp, thịt heo, đậu xanh.  
 Đây là món ăn dân tộc Việt.

2- Ba má và em dọn dẹp, lau chùi nhà cửa.

3- Ngày Mồng Một Tết, em thức dậy thật sớm, em mặc quần áo mới.  
 Em  lễ phép chúc tết ông bà  và ba má. Em chúc một năm mới  
 an vui, có sức khoẻ. 

4- Ba má lì xì và chúc em một năm mới tốt đẹp, vừa ý.

5- Cả nhà quây quần ăn Tết với món ngon của ngày Tết  
 là bánh chưng, bánh tét.
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b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

1  Đọc và viết :

Bộ óc

Con cọp 

Cái ót

Thợ mộc

Cái hộp

Hốt rác

Oc, op ot - Ôc ôp, ôt
Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 

Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 
Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

BÀI HỌC 11 (MƯỜI MỘT)

bộ óc

con cọp

cái ót
cái hộp

thợ mộc Hốt rác
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Củ cà rốt, cái sọt rác

                     3  Vui chơi, luyện tập :

Trò chơi Qua cửa ải…
1) Củ gì đo đỏ, con thỏ nó ưa ? 
2) Cái gì nho nhỏ. Nằm ở góc nhà,  
    chờ em bỏ rác ? 

2  Bài học ứng dụng :

Bài học :  Món quà quý giá

1- Chú Nam cho em một cái hộp. Hộp gỗ đó quả là kì lạ. 

2- Nó có hình khối như Kim tự tháp của vua Ai Cập. 

3- Khi lắc nó thì nghe lốc cốc như có hai hòn sỏi va chạm vào nhau.  
 Khi mở hộp ra thì không thấy vật gì nhưng nghe nhạc trổi lên  
 và thấy đèn xanh lam lấp láy. 

4- Hộp có ba mặt, chạm trổ như sau : một mặt khắc con cọp,  
 mặt kia khắc con cóc, mặt còn lại khắc bộ óc. 

5- Chú Nam nói: « cái hộp tốt và đẹp. Con có thể cất giữ các bí mật  
 của con vào đây ». Thật vậy, chú đưa cho em cái chìa khoá  
 nhỏ xíu để khoá nắp hộp.

6- Cầm chìa khoá trong tay, em cứ lo sợ em sẽ làm mất chìa khoá  
 mà thôi.
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b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

1  Đọc và viết :

Bông cúc

Xe cần trục

Cái cúp

Nút áo

Cây bút

Túp lều

Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

Uc, up, ut

BÀI HỌC 12 (MƯỜI HAI)

xe cần trục

cái cúp

bông cúc

nút áo

cây bút

túp lều
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Cái chổi, máy hút bụi, cái giẻ, cái ki

                     3  Vui chơi, luyện tập :

Trò chơi Qua cửa ải…
1- Cái gì có thể phủi bụi trên bàn ?
2- Máy gì có thể hút gọn bụi rác ?
3- Cái gì có thể lau chùi bàn ghế ?
4- Cái gì có thể hốt rác ?

2  Bài học ứng dụng :

Học thuộc lòng : cây bút thần kì
Em có cây bút.
Ôi thật thần kì !
Em vẽ túp lều,
ngày đi sa mạc.
Em vẽ máy bay,
trên mây dật dờ.
Em vẽ xe lửa, 
lao đi vun vút.
Em ghi, em chúc,
bút nhắn tin vui.
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Am, an - Ăm, ăn - Âm, ân - Em, en - Êm, ên - Om, on- Ôm, ôn - Ơm, ơn 
Im, in - Um, un - Ac, Ăc, Âc - Ap, Ăp, Âp - At, Ăt, Ât - Ip, it - Ep, et 

Êp, êt - Oc, op, ot - Ôc, ôp, ôt - Uc, up, ut - Ơp,  ơt - Ưc, ưt

b, c/ k, ch, d, đ, g/gh, gi, h, kh, l, m, n, ng/ngh, nh, ph, qu, r, s, t, th, tr, v, x

1  Đọc và viết :

Sấm chớp

Trái ớt

Cái vợt

Bút mực

Thức dậy

Bị đứt 

Ơp,  ơt - Ưc, ưt

BÀI HỌC 13 (MƯỜI BA)

sấm chớp
cặp vợt

bút mực

thức dậy

bị đứt

trái ớt
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Trái ớt, con mực

                     3  Vui chơi, luyện tập :

Trò chơi Qua cửa ải…
1- Quả gì nho nhỏ, chín đỏ như hoa, mà cay xé lưỡi ?
2- Tôi ở biển, tôi có thể phun ra mực. Tôi là con gì ?

2  Bài học ứng dụng :

Bài học : 

 1- Hôm nay trời bão, mây  kéo đến đen nghịt cả vòm trời. 

2- Sấm chớp  nổ to và vô số giọt mưa rơi rớt nghe lộp bộp trên mái ngói.

3- May quá, chú Phúc và ba đã về nhà kịp. 

4- Chú Phúc có cái vợt đầy cá. Ba đưa cho mẹ chậu cúc đại đoá,  
 đỏ rực rỡ và sực nức mùi thơm.

5- À, em sực nhớ hôm nay là sinh nhật của mẹ. Mẹ sinh giữa mùa thu,  
 là ngày tết Trung Thu.

6- Mẹ đãi cả nhà mứt bí và mứt me.
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Số đếm
0 Không
1 một
2 hai
3 ba
4 bốn
5 năm
6 sáu
7 bảy
8 tám
9 chín

10 mười
11 mười một
12 mười hai
13 mười ba
14 mười bốn 
15 mười lăm
16 mười sáu
17 mười bảy
18 mười tám
19 mười chín

20 hai mươi
21 hai mươi mốt
22 hai mươi hai
23 hai mươi ba
24 hai mươi bốn
25 hai mươi lăm
26 hai mươi sáu
27 hai mươi bảy
28 hai mươi tám
29 hai mươi chín

30 Ba mươi
31 ba mươi mốt
32 ba mươi hai
33 ba mươi ba
34 ba mươi bốn
35 ba mươi lăm 
36 ba mươi sáu 
37 ba mươi bảy 
38 ba mươi tám 
39 ba mươi chín

40 bốn mươi 
50 năm mươi
60 sáu mươi
70 bảy mươi
80 tám mươi
90 chín mươi

BÀI HỌC THÊM
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100 một trăm, 101 một trăm lẻ một, 102 một trăm lẻ hai, 
103 một trăm lẻ ba, 104 một trăm lẻ bốn, 105 một trăm lẻ 
năm, 106 một trăm lẻ sáu, 107 một trăm lẻ bảy, 108 một 
trăm lẻ tám, 109 một trăm lẻ chín, 110 một trăm mười, 
111 một trăm mười một, 
115 một trăm mười lăm, 121 một trăm hai mươi mốt, 
125 một trăm hai mươi lăm..

1000 một ngàn
1005 một ngàn không trăm lẻ năm
1010 một ngàn không trăm mười
1100 một ngàn một trăm
1200 một ngàn hai trăm
10 000 mười ngàn
1 000 000 một triệu
1 000 000 000 một tỉ

Lưu ý : 
- Ngàn =  nghìn 
- Sách lịch sử hay dùng chữ vạn thay cho mười ngàn :  
 + 10 000 = 1 vạn
 + 100 000 = 10 vạn
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BÀI HỌC THÊM

Cây  những vật có hình dáng dài như cây.

Lá   những vật có hình dáng bằng phẳng như lá.

Quả (trái)   những vật tròn tròn.

Bài tập :

Điền các loại từ : cây, lá, quả (trái) cho các từ sau đây :

Loại từ

................. bút

................. thư

................. tim

................. roi

................. thước kẻ

................. phổi

................. banh

................. bong bóng

................. cột đèn

................. đàn



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Học thuộc lòng : Bé nhỏ nhẹ

Bé Nhi nhỏ nhẹ

Nghe lời cha mẹ

Tan học về nhà

Phụ bà dọn dẹp

Nói năng lễ phép

Giữ nết nhu hòa

Cả nhà đếu mến

Học thuộc lòng : Nhện và tơ

Chú nhện có sợi tơ,

Mềm mại mà bền chắc.

Ngày ngày chú dệt tơ.

Tơ chú giăng khắp nơi.

Tơ chú kéo mọi lối.

Tơ nhện là cái bẫy

Giúp nhện tìm mồi ngon.



Việt ngữ J Ấu nhi - Cấp III
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Hình ....
Các trò chơi

bóng đá bóng rổ

bóng bàn
bơi lội

nhảy dây chơi trốn tìm

quần vợt

bóng chuyền chạy

nhảy sào

tập thể dục 



 Ngày................. tháng.................. năm .................. 
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Các con thú

con cá con khỉ con voi con gà

con ngựa

con sóc

con rắn con ốc sên con nai

con thỏ

con rùa
con nhím

con heo
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Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................
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Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................
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Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................
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Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................
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Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................
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Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................

Bài làm ở nhà 

Ngày ...................... tháng  ...................... năm……...........................

Trang : ....................................................................................................

Bài số : ....................................................................................................



Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp
Đoàn Kitô Vua – Paris 

10 Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi

1  Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày,  
điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu. 

2  Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu,   
tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm. 

3  Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm,   
nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh. 

4  Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh,   
quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ. 

5  Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to,   
tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.

6  Thiếu Nhi đằm thắm nết na,   
nói năng hành động nõn nà trắng trong.

7  Thiếu Nhi bác ái một lòng,   
tim luôn quảng đại mới mong giúp người.

8  Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời,   
nói làm đúng mực người người tin yêu.

9  Thiếu Nhi dù khó trăm chiều,   
chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.

J  Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,   
chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.


