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Write the plural form of the word.
Viết dạng số nhiều cho từ sau.

Fill in the blanks with the correct options.
Điền đáp án thích hợp vào chỗ trống.

Colour the gift and write the name of your friend.
Tô màu món quà và viết tên bạn em lên tấm thiệp.

Fill in the missing words.
Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau.

Look at the picture and tick ()
the correct action word.

Quan sát tranh và đánh dấu ()
vào từ chỉ đúng hành động của cậu bé.
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See the picture and match their actions.
Quan sát tranh và nối từng con vật

với hành động của chúng.

Underline the verbs.
Gạch dưới các động từ.

 Circle the “S” letter pictures.
Khoanh tròn con vật có tên gọi bắt đầu bằng chữ cái “S”.

Pick a word from the box and fill in the blanks.
Chọn một từ trong ô để điền vào chỗ trống. 

Take the help from the secret code and 
place the appropriate letters on the numbers. 

Say the name of the animal aloud.
Dựa vào bảng mã bí mật sau để đặt chữ cái thích hợp 
vào đường thẳng bên trên các số. Đọc to tên con vật.
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Match the following.
Nối chữ cái in hoa với chữ cái in thường tương ứng.

Fill in the blanks with 
the missing letters.
Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống 
dựa theo quy luật của bảng chữ cái.

Fill in the blanks with “to”, 
“is”,“are” and “am”. 

Điền các từ “to”, “is”, “are” và “am” 
vào chỗ trống thích hợp.

  Look at the pictures and write their names in the boxes.
Quan sát các hình ảnh và viết tên chúng vào ô trống.

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

tên hình ảnh trong tranh.
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Write the names of the following pictures.
Viết tên các hình ảnh sau.

Identify and complete the
matching activity.
Nhận biết và nối ba con vật sau với nơi chúng ở.

Match the following pictures.
Nối các từ sau với hình ảnh tương ứng.

Look at the picture 
and tick () the correct game.

Quan sát tranh và đánh dấu () vào trò chơi phù hợp.

Find and circle 
the names of the pictures in the box.

Tìm và khoanh tròn tên các con vật trong ô chữ.
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