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Look at the pictures and write the correct names.
Quan sát tranh và viết đúng tên loại quả đã cho.

Match the capital letters with their small letters.
Nối chữ cái in hoa với chữ cái in thường tương ứng. 

Complete the crossword puzzle.
Hoàn thành trò chơi ô chữ.

Circle the first letter of the picture.
Khoanh tròn chữ cái đầu tiên trong tên gọi của con vật trong tranh.

Fill up the boxes with the missing vowels.
Điền nguyên âm còn thiếu vào các ô chữ sau.
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Write the missing letters.
Viết các chữ cái còn thiếu vào chỗ trống.

Each picture represents a word. 
Tick () the correct word.
Mỗi hình ảnh sau đại diện cho một từ.
Hãy đánh dấu () vào từ đúng.

Each picture represents a word. 
Tick () the correct word.
Mỗi hình ảnh sau đại diện cho một từ.
Hãy đánh dấu () vào từ đúng.

Join the dots and colour.
Nối các chấm tròn và tô màu bức tranh.
Join the dots and colour.
Nối các chấm tròn và tô màu bức tranh.

Find and circle the words in the word search.
Tìm và khoanh tròn các từ ở cột trái bên trong ô chữ.

BusBus GiraffeGiraffe

Put the name's spelling in alphabetical order.
Sắp xếp các chữ cái xuất hiện trong những từ sau vào ô trống 
theo thứ tự của bảng chữ cái.
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Fill up the boxes with the missing 
vowels (A, E, I, O and U).
Điền nguyên âm còn thiếu (A, E, I, O, U) vào ô. 
 
 

Unscramble the word.
Sắp xếp lại thứ tự của từ đã cho.

Tick () the correct word. 
Đánh dấu () vào từ đúng.

Fill in the blank squares with suitable letters 
to complete the alphabet.
Điền các chữ cái thích hợp vào ô trống để hoàn thành bảng chữ cái.

Look at the image and colour it.
Quan sát bức ảnh và tô màu.

 

Match the capital letters with their  
respective small letters.
Nối chữ cái in hoa với chữ cái in thường tương ứng.

Find the right string.
Tìm đúng sợi dây buộc quả bóng.

Write the respective small letter beside each capital letter.
Viết chữ cái in thường tương ứng bên cạnh chữ cái in hoa.

Match the following.
   Nối các con vật sau với chữ cái đầu tiên 

  trong tên gọi của chúng.

Circle the letter “b” as
many times as it appears.
Khoanh tròn tất cả các chữ “b”

xuất hiện trong bảng sau.
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