
Năng lực phán đoán là khả năng phân tích và ra quyết định khi gặp vấn đề nào đó. Rèn luyện 
năng lực phán đoán từ nhỏ giúp bạn biết giải quyết vấn đề một cách độc lập.

Bạn hãy quan sát kĩ bốn bức tranh dưới đây, hoàn thành câu và đưa ra cơ sở phán đoán của mình.

NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN GIÚP BẠN TRỞ NÊN ĐỘC LẬP HƠN

 Tớ… (có thể/ không thể) sang đường.

 Hôm nay, trời rất… (lạnh/ nóng).

 Ba cốc trên bàn đựng nước…, 
nước… và nước…

 Mùa… (xuân, hạ, thu, đông) đến rồi!
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Nghỉ hè, bạn Hoàn về nhà bà ngoại chơi. Bạn ấy nên đi xe nào nhỉ? Bạn thử 
phán đoán và khoanh vào xe đó nhé!

KIỂM TRA NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN CỦA BẠN
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Để biết chiếc xe mà bạn Hoàn sẽ đi, chúng ta chỉ cần phán đoán công dụng của các loại xe. 
Tên của bốn chiếc xe trong hình dưới đây là gì? Chúng được dùng để làm gì? Bên trong xe có 
gì? Vẽ sơ đồ tư duy, chúng ta sẽ nắm được nội dung nhanh chóng, rõ ràng.

CÔNG DỤNG CỦA CÁC LOẠI XE

Bệnh nhân Trong xe 

Cứu hoả

Nước

Vận chuyển 

hành khách

Hành khách
Trong xe

Chở bệnh nhân Tác dụng

Tác dụng

Xe cứu thương

Xe buýt

Tá
c dụng

Tác dụng

Trong xe

giao thông

Cảnh sát 

Tuần tra, 
kiểm soát giao thôngTrong xe

Xe cứu ho

ả

giao thông

Xe cảnh sát 
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Bạn xác định xem đâu là các từ khoá trong đoạn nhật kí sau của bạn Hoàn nhé! Hãy khoanh 
vào các từ khoá và điền vào các dòng kẻ ngang.

XÁC ĐỊNH CÁC TỪ KHOÁ

KÌ NGHỈ HÈ

Nghỉ hè rồi! Sáng nay, mẹ bảo, hai mẹ con 

tớ sẽ về nhà bà ngoại ở ngoại thành chơi. Sau khi 

ăn sáng, tớ và mẹ bắt xe buýt đi. Ngồi trên xe, chỉ 

tưởng tượng đến cảnh hái dưa hấu, ngắm hoa 

sen và cho gà ăn tớ đã thấy vui lắm rồi!

When (thời gian):

Where (địa điểm):

Who (nhân vật):

What (sự kiện):
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Hái dưa hấu

Dựa vào các từ khoá đã xác định được ở trang 8, bạn hãy thử vẽ sơ đồ tư duy xem mạch  
suy nghĩ của bạn Hoàn có hiện ra rõ hơn không nhé!

SƠ ĐỒ TƯ DUY NHẬT KÍ

Mẹ

Tớ

Ngắm hoa sen

Cho gà ăn

Sự kiện
Thời gian

Kì nghỉ hè

Sáng nay

Nhân vậ
t Địa điểm

Ngoại thành

Nhà bà ngoại

9



Bạn Hoàn rất thích ngắm nhìn vườn hoa nhà bà ngoại. Vào mùa hè, có những loài hoa nào nở? 
Bạn hãy khoanh vào những loài hoa đó nhé!

CÁC LOÀI HOA MÙA HÈ
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Vào mùa xuân, hạ, thu có những loài hoa nào sẽ nở trong vườn hoa nhà bà ngoại? Kết hợp 
với nội dung ở trang 10, bạn hãy hoàn thành sơ đồ tư duy sau nhé!

SƠ ĐỒ TƯ DUY “CÁC LOÀI HOA NỞ THEO MÙA”

CÁC LOÀI HOA NỞ THEO MÙA

Hoa sen

H
oa hướng dương

Mùa th

u

M

ùa xuân

Mùa hạ  
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