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 Mỗi tranh sau mô tả một giai đoạn sinh trưởng của cây. Bé hãy nối tranh với từ thích hợp.

 Các con vật đói lắm rồi. 
Bé tìm thức ăn cho chúng nào!

Hành tinh nào lớn hơn Trái Đất? 
Bé hãy chọn đáp án đúng.

1. Mặt Trời

2. Mặt Trăng

3. Sao Hoả

Bé quan sát kĩ rồi viết tên các bộ phận 
cơ thể khác nhau vào ô tương ứng.

1. Con bê là con của ..............................

2. Con nghé là con của ........................

ĐÂM CHỒI CÂY HẠT NAY M�M

         Bé điền đáp án đúng vào chỗ trống nhé!
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Bé viết được tên hai vật này không nhỉ?

Đâu là những con vật có thể chạy 
với tốc độ rất nhanh? 

Đố bé cái đuôi nào là của con vật nào?
 Hãy nối hình cho phù hợp.

Ồ, bạn Sư Tử có cái bờm oai ghê!
Bé tô màu thật đẹp cho bạn nhé!

Thứ nào dưới đây có mùi thơm bé nhỉ?
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TRƯỜNG HỌC

Các bạn con vật nhỏ bị lạc mẹ rồi kìa.
Bé giúp các cặp mẹ con đoàn tụ nào!

Hãy viết tên năm thứ được làm từ giấy.

Chú hề bị che mất một nửa mặt rồi. Bé vẽ 
và tô màu nửa khuôn mặt kia cho chú nhé!

Bé hãy nối hình với từ thích hợp.Dựa vào hoạt động của các bạn nhỏ, 
bé hãy sắp xếp thứ tự hợp lý cho các tranh.

Diều

Bánh kẹp

Kem

Xoài

Bánh pizza
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Bé hãy viết tên những thứ mà chúng ta 
  thường nhìn thấy ở các địa điểm sau.

Trong sở thú

Trên đường đi

Trong rừng

Trong nhà

Trong lớp học

Bé thích đá bóng không?
Hãy tô màu bức tranh cầu thủ nhí.

Bé quan sát kĩ các hình ảnh sau 
và sắp xếp theo thứ tự hợp lý nhé!

Hãy tô màu thật đẹp cho người tuyết.

HẠT CÂY NON QUẢCÂY
TRƯỞNG
THÀNH
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