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Vào học đúng giờ.

Chỉ bật mic khi có ý kiến.

Luôn bật camera trong giờ học.

Tập trung lắng nghe bài giảng.

Tích cực tham gia học tập.

Không nói chuyện trong khung chat.





【Unit 03 My friends】

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Viết được một đoạn văn giới thiệu về tổ em.

2. Đoạn viết chân thực. Câu văn rõ ràng, mạch lạc.





Viết được một đoạn văn giới thiệu về tổ em.  

Đoạn viết chân thực, câu văn rõ ràng, mạch lạc.



Đề bài: Dựa vào tiết tập làm văn miệng tuần trước, hãy viết

một đoạn văn giới thiệu về tổ em.

Tập làm văn



Đoạn văn gồm mấy phần? 

Đó là những phần nào?

Đoạn văn

Phần mở đoạn

Phần thân đoạn

Phần kết đoạn



1. Mở đoạn: 

3. Kết đoạn: 

Giới thiệu về tổ em

2. Thân đoạn: - Tổ em là tổ mấy? Gồm mấy thành viên? Đó là những ai?

- Mỗi bạn có đặc điểm gì? (tính nết, sở thích, ngoại hình, …)

- Tháng vừa qua các bạn làm được những việc gì tốt?

Tình cảm của em đối với tổ.

- Tình cảm của các bạn trong tổ đối với nhau như thế nào?





- Viết đúng yêu cầu của đề. Đoạn văn có bố cục rõ ràng, trình tự hợp lí. 

- Viết câu đầy đủ bộ phận chính. sinh động, có ý sáng tạo.  

- Dùng từ phù hợp, giữa các ý có sự liên kết với nhau. 

- Dùng dấu câu đúng chỗ, viết đúng chính tả.

- Viết hoa chữ cái đầu câu, cuối câu cần chấm câu. Câu đầu đoạn lùi vào 1 ô. 

Đoạn văn được viết liền mạch, không xuống dòng.



Tổ em là tổ hai. Tổ em có mười bạn. Đó là các

bạn: Hải, Linh, Nga,… Tổ trưởng là bạn Lan. Mỗi

bạn trong tổ đều có những điểm đáng quý. Bạn Hải là

học sinh giỏi toán của lớp. Có bạn Nga kể chuyện rất

hay. Bạn Hòa học rất giỏi và thường giúp đỡ bạn bè.

Tháng vừa rồi chúng em rất hang hái thi đua chào

mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11. Các bạn trong

tổ em rất đoàn kết và yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.

Em rất tự hào về tổ mình.



Em là thành viên của tổ ba. Tổ em có mười bạn.

Đó là các bạn: Vân, An, Khánh, Linh, Giang,… Tổ

trưởng là bạn Hạ Vy. Mỗi bạn trong tổ đều có những ưu

điểm nổi bật. Bạn Vân cao to nhất lớp. Bạn Linh, Khánh

bé nhưng học giỏi và thường giúp đỡ bạn bè. Trong tháng

thi đua vừa qua, tổ em nhận được rất nhiều lời khen vì

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các bạn

trong tổ em rất đoàn kết và biết tự giác giúp đỡ nhau

trong học tập. Em rất vui và hãnh diện vì mình là một

thành viên trong tổ.



- Bố cục rõ ràng, dùng từ phù hợp, chữ viết đẹp.

Lưu ý: Đoạn văn không xuống dòng ngắt tự do.

- Diễn đạt câu văn hay, tự nhiên, chân thật.

- Thể hiện được niềm tự hào và tình yêu thương,

sự gắn kết giữa các thành viên trong tổ.



Bạn bè là nghĩa tương thân

Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau.
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- Hoàn thành bài vào vở.

- Chuẩn bị tiết tập làm văn tuần 16: Kể những điều em

biết về nông thôn, (hoặc thành thị).







Gợi ý:

a) Khi được gọi về ăn cơm, bác nông dân 

nói thế nào? 

b) Vì sao bác bị vợ trách?

c) Khi thấy mất cày, bác làm gì?



a/ Khi được gọi về ăn cơm,bác nông dân nói thế 

nào? 

b/ Vì sao bác bị vợ trách ? 

Bác hét to: Để tôi giấu cái cày vào bụi đã! 

Vì giấu cày mà la to như thế thì kẻ gian sẽ biết chỗ 

lấy mất cày. 

c/ Khi thấy mất cày, bác làm gì?

Nhìn trước, nhìn sau chẳng thấy ai, bác mới ghé sát 

tai vợ, thì thầm: Nó lấy mất cày rồi! 


