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Bài số 5 

 
Hoạ sĩ Đỗ Quý Linh Đan (Ngày Của Em) 

Ăn uống có lễ phép 

Đến bữa ăn, tôi thấy cha mẹ, anh chị ngồi đông đủ cả rồi, tôi mới ngồi. 

Trước khi ăn, tôi mời cha mẹ, anh chị, rồi tôi mới ăn. Lúc ăn, tôi không nhai nhồm 

nhoàm, không khua đũa, khua bát và không đánh rơi đánh vãi. Cha mẹ cho món gì, 

tôi ăn món nấy. Không bao giờ tôi dám đòi ăn thứ nọ thứ kia, hoặc chê ít chê 

nhiều. 

Khi ăn xong, bao giờ tôi cũng nói “xin vô phép” cha mẹ và anh chị, rồi tôi 

mới đứng dậy ra khỏi bàn.  

 

Tập đọc 



 

 2 Tôi Yêu Quê Tôi I, Tuổi Thiếu Niên – © Ngô Thị Quý Linh  2021 

 

 

Viết chính tả 

 

Giải nghĩa 

- nhồm nhoàm: phồng miệng nhai tóp tép, không gọn gàng. 

- khua: đụng chạm gây thành tiếng, gõ đập ồn ào. 

- đánh rơi đánh vãi: làm rơi rớt. 

 

Ngữ vựng 

ngồi đông đủ: all seated 

mời: invite, ask 

nhai nhồm nhoàm: chew loudly 

đòi: demand 

chê: to reject 

“xin vô phép”: “please excuse-me” 

 

Hiểu bài 

1. Đến bữa ăn, lúc nào tôi mới ngồi vào bàn? 

___________________________________________________  

 

2. Trước khi ăn, tôi làm gì?  

___________________________________________________  

 

3. Trong khi ăn, tôi có nhai nhồm nhoàm không? 

________________________________________  

 

4. Tôi có đòi ăn món này món khác không? 

_______________________________  

 

5. Sau khi ăn xong, tôi nói câu gì khi tôi muốn dứng dậy ra khỏi bàn? 

_______________________________________________________  
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Dịch ra tiếng Anh: 

Trước khi ăn, tôi mời cha mẹ, anh chị, rồi tôi mới ăn. 

___________________________________________________________  

 

Trong khi ăn, tôi không nhai nhồm nhoàm. 

_________________________________________________  

 

Cha mẹ cho món gì, tôi ăn món nấy. 

________________________________________________  

 

Tôi không đòi món này món khác, hoặc chê ít chê nhiều. 

_______________________________________________  

 

Khi ăn xong, bao giờ tôi cũng nói “xin vô phép” cha mẹ, anh chị. 

____________________________________________________  

 

 

 
Ngày Của Em 


