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Trang Mẫu GiŸo C 

      
 
 

Em Tập Viết Văn 
 
 
 
 

Tết Việt Nam 
 
“Con thích Tết tại vì” có lì xì, có nhiều đồ ăn, có 
múa lân, có lễ chùa. 
                                              Nguyễn Anh Khôi 

 
“Con thích Tết tại vì” con được ăn chả giò và 
con có lì xì ở nhà.  Con đi chùa cho Tết và con 
chào thầy.  Má, ba, chị, và con coi người ta múa 
lân. 
                                              Nguyễn Andrew 

 
“Con thích Tết tại vì” con được lì xì.  Con thích 
đi chùa.  Mẹ con mặc áo dài.  Con chúc tết ông bà.  
Gia đình con ăn bánh tết. 
                                              Diệp Sang 

 
“Con thích Tết tại vì” có lì xì, có múa lân.  Con 
thích tết tại vì tết đẹp lắm. 
                                             Phạm Thức 
 

  
 

           Ngày 
 
           Của  
 
           Mẹ 
 
 
Mẹ ơi, con thương mẹ tại vì mẹ thương con.  Mẹ 
lo cho con.  Mẹ dạy cho con lễ phép.  Con yêu 
mẹ.  

Võ Thùy Khanh
 
Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm tại vì mẹ chăm 
sóc con lúc con còn em bé.  Con vui lắm lúc mẹ ở 
nhà.   Happy Mother's Day.  

Vincent
 
Mẹ ơi, con thương mẹ lắm tại vì mẹ lo cho con. 
Mẹ mua cho con đồ đẹp.  Thương mẹ lắm lắm 
lắm.  

Trần Nguyễn Ái Vi
 
Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm tại vì mẹ thương 
con lắm và chăm sóc cho con.  Con không muốn 
mẹ bị đau lòng.  Cám ơn mẹ.  Happy Mother's 
Day.  

          Con của mẹ,
 Phạm Tuấn

 

 
Kết quả trò chơi “Nếu / Thì”:                      ●  Nếu con bị con beo ăn thịt, thì ba mẹ con chết luôn. 
                                                                              ●  Nếu con không có làm bài tập, thì con bị bịnh. 
●  Nếu con té, thì con cười.                                  ●  Nếu anh ăn sâu, thì con ăn cừu. 
●  Nếu con ăn trái cam, thì con phải lau bàn.     ●  Nếu con ăn con chó, thì con ói trên Harry. 
●  Nếu chị  ăn con chó, thì con ăn kẹo. 
●  Nếu con chết trong cây đa, thì con sẽ bị lạnh.  
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             Em 
                Tập 
                     Làm 
                          Thơ 

 
 
“Năm mới con kính chúc”  

Chúc mẹ làm nhiều tiền. 
Chúc ba làm nhiều tiền. 
Chúc bà ngoại khỏe mạnh. 

 
Đặng Hân 

                     
 

“Năm mới con kính chúc” 
Con chúc mẹ sống lâu. 
Con chúc ba khỏe mạnh. 
Con chúc con học giỏi. 
 

                 Lý Cơ Quyền 

 
 

“Năm mới con kính chúc” 
Ba mẹ được tiền nhiều. 
Ông bà được sống lâu. 
Cô chú được trẻ đẹp. 

 

               Võ Thùy Khanh 

 
 

“Năm mới con kính chúc” 
Cho ba, mẹ phát tài 
Cho bạn Thức mau lớn. 
Cho anh Di khỏe mạnh. 

 

               Harry Mai 

 
 

 

 

“Năm mới con kính chúc” 
Chúc anh Cang học giỏi. 
Chúc ba mẹ sống lâu. 
Chúc dì đẹp quá chời. 
 

Chúc ông bà sức khỏe. 
Chúc bạn chơi vui vẻ. 
Con thích tết nhiều lắm 
Tại vì tết vui ghê. 

                             

Nguyễn Anh Khôi 

 
 

 
 
“Năm mới con kính chúc” 
Chúc bà nội sống lâu. 
Chúc ba mẹ khỏe mạnh. 
Chúc chị Trang trẻ đẹp. 
 

Chúc bạn con học giỏi. 
Chúc gia đình năm mới! 
Con thích tết tại vì 
Con được đi chơi vui. 
 

Nguyễn Andrew  
 


