
Thi Đố Vui - Lớp Mẫu Giáo 

A. Hướng dẫn các em học bài: 

*Lớp A thi với lớp B qua hình thức bấm chuông (mỗi em sẽ có một chuông 

riêng). 

 

1. Mỗi lớp chọn 3 em dự thi để lập thành một đội. 

2. Các em học thuộc lòng các câu trả lời.  

3. Các em được hỏi 8 câu hỏi trong cuộc thi. 

4. Khi thầy (hoặc Cô) đọc xong câu hỏi và nói chữ HẾT các em mới bấm chuông 

trả lời. 

5. Trước khi trả lời câu hỏi các em phải nói: Thưa thầy (hoặc thưa Cô) rồi mới trả 

lời. 

6. Các em phải trả lời nguyên câu để được trọn số điểm. 

 

B. Câu hỏi 

1. Con quạ có lông màu gì? 

Con quạ có lông màu đen. 

2. Con bê là con gì? 

Con bê là con bò con. 

3. Dì là em của ai? 

Dì là em của mẹ. 

4. Con cò có mấy chân? 

Con cò có 2 chân. 

5. Ai sinh ra em? 



Ba mẹ em sinh ra em.  

6. Nhà của chim gọi là gì? 

Nhà của chim gọi là tổ chim. 

7. Em hãy đọc tiếp câu tục ngữ: "Uống nước... " 

"Uống nước nhớ nguồn. " 

8. Em hãy đánh vần chữ "ba"? 

Ba: bê-a ba. 

9. Hòn bi tròn hay vuông? 

Hòn bi tròn. 

10. Trời mùa hè lạnh hay nóng? 

Trời mùa hè nóng. 

11. Tiếng Việt có bao nhiêu dấu? 

Tiếng Việt có 5 dấu. 

12. Hãy kể tên năm dấu trong tiếng Việt? 

Dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng. 

13. Em hãy đếm số từ 1 đến 10. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

14. Cá sống ở đâu? 

Cá sống dưới nước. 

15. Em học lớp mấy trường việt ngữ? 

Em học lớp Mẫu Giáo. 


