Tên (Name):

/24 pts

Bài Tập Số 18: Phụ âm P, Q và Tháng trong năm phần 2
Lesson 18: Consonant P, Q and Months of the year part 2
******************************************************************
Ghi Chú: Xin phụ huynh giúp các em làm bài tập trước khi đến lớp.
Vui lòng dẫn các em đến lớp học và đón các em về đúng giờ.
Note:

Please help your student study and complete the homework before coming
to class. Students must come to class on time and should be picked up
promptly, no later than 4:05PM.
******************************************************************
Bài tập ở nhà (Homework):
 Nộp bài làm vào tuần tới. (Homework due next class)
 Sẽ có kiểm tra tuần tới về phụ âm P, Q và Tháng trong năm.
(Today's lesson will be quizzed on next class)
Xin phụ huynh ký tên sau khi em thuộc và làm bài xong, và góp thêm ý kiến nếu cần.
Parent's signature is needed after the student's homework has been completed and provide
comments if necessary.
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Lớp Mẫu Giáo

Tập đọc và tập viết (Practice reading & writing each word 3x) 6 pts
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Chính Tả
Em viết thêm chữ và dấu dưới những hình sau đây.
(Add lette and tone mark to complete the word for each picture) 6 pts
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Khoanh Tròn
Em hãy chọn đúng chữ và khoanh tròn, viết vào ô trống. 6 pts
(Circle the correct answer and write that word out).

phao
pháo
phào
quá
quà
quạ
phím
phim
phin
quát
quat
quạt
quá
quà
quạ
phở
phớ
phơ
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Months of the year - part 2
Em hãy chọn đúng chữ của các tháng trong năm. 6 pts
(Circle the correct answer).
1. Tháng Chín
a. February

b. October

c. September

2. Tháng
a. July

b. December

c. June

Bảy

3. Tháng Mười
a. August

Một

4. Tháng Mười
a. December

Hai

b. November

c. July

b. October

c. September

5. Tháng Mười
a. November

b. March

c. October

6. ThángTám
a. August

b. September

c. April
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