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Ú oà, cái bóng nào là của chú chim nào thế?
    Bé hãy nối hình với bóng cho phù hợp.

     Trang phục nào không mặc 
  vào mùa hè? Bé khoanh tròn nhé!

Các con vật đói lắm rồi, 
bé tìm thức ăn cho chúng đi!

Đố bé biết đây là những loại xe nào?
Hãy tìm hiểu và nối đúng hình với tên.

  Hãy khoanh tròn những con vật biết bay.

Xe cứu hoả

Taxi

Xe cứu thương
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Bé thích ăn trái cây không? Hãy quan sát kĩ 
và viết tên các loại trái cây sau.

Bé hãy nối các bộ phận cơ thể 
với tên gọi tương ứng.

Con vật nào dưới đây thuộc nhóm 
động vật hoang dã? Bé đánh dấu () nhé!

Hãy viết tên hai loại rau củ quả sau.

Miệng

Bé quan sát kĩ tranh vẽ 
Trái Đất thu nhỏ, sau đó tô 
màu xanh lá cây cho đất liền, 
màu xanh da trời cho biển 
và đại dương.

Tai

Bàn tay

Tóc

         Ngón tay cái

Mũi

Ngón tay

Mắt

Bàn chân

Cánh tay

Cẳng chân

 Ngựa vằn

 Sư tử

 Lừa

 Vịt  Cá ngựa
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  Hãy khoanh tròn những con vật 
             thuộc loài bò sát.

Vật nào có thể đựng nước được nhỉ?
Bé nhớ đánh dấu () nhé!

 Bé quan sát tranh và chọn từ thích hợp
với mỗi hình ảnh để điền vào chỗ trống.

Đâu là phương tiện vận tải hàng không?
Bé đánh dấu () nhé!

Nghe Bơi
Nếm Nhạc Bay

Ngửi

  a. Mặt Trời

  b. Trái Đất

      c. Mặt Trăng

 Hãy viết tên các bộ phận cơ thể người. Đố bé biết chúng ta đang sống trên
hành tinh nào? Hãy chọn đáp án đúng.

Đố bé biết vật nào dưới đây không
có sự sống? Hãy khoanh tròn nhé!

Có một quả xoài không cùng nhóm với 
số xoài còn lại, bé tìm và gạch chéo (×) nhé!

Bé hãy tô màu thật đẹp cho bức tranh sau.

M

T

CH E

4



  a. Mặt Trời

  b. Trái Đất

      c. Mặt Trăng

 Hãy viết tên các bộ phận cơ thể người. Đố bé biết chúng ta đang sống trên
hành tinh nào? Hãy chọn đáp án đúng.

Đố bé biết vật nào dưới đây không
có sự sống? Hãy khoanh tròn nhé!

Có một quả xoài không cùng nhóm với 
số xoài còn lại, bé tìm và gạch chéo (×) nhé!

Bé hãy tô màu thật đẹp cho bức tranh sau.

M

T

CH E

5




