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Lời nói đầu
Ngày 21/11/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí Quyết định 

phê duyệt sử dụng 5 bộ sách giáo khoa lớp 1, trong đó có sách Tiếng Việt 1 
thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều. 

Thực tế triển khai bước đầu ở các cơ sở giáo dục dạy sách Tiếng Việt 1 
(bộ sách Cánh Diều) cho thấy giáo viên và học sinh thực hiện kế hoạch dạy 
học một cách chủ động và khá thuận lợi. 

Trong thời gian qua, có những ý kiến phản ánh một số ngữ liệu dùng 
trong sách chưa phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tác giả sách 
đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến với tinh thần cầu thị, tổ chức biên soạn 
Tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (Bộ sách Cánh Diều).

Tài liệu bao gồm một số ngữ liệu để giáo viên sử dụng thay thế bài đọc, 
bài tập chưa phù hợp và hướng dẫn điều chỉnh một số từ ngữ trong bài đọc.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và các tác giả sách 
chân thành cảm ơn và mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông, ý kiến xây 
dựng từ các cơ sở giáo dục, người dùng sách và độc giả. Quý độc giả có thể 
tìm đọc sách Tiếng Việt 1 và tài liệu này tại địa chỉ sachcanhdieu.com hoặc 
sachcanhdieu.vn.
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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Bảng đối chiếu văn Bản
Bài đọc trong sách giáo khoa Trang Bài đọc thay thế Trang

Tiếng việt 1, tập một
Lỡ tí ti mà 53 Nhớ bố 2
Ve và gà (1) 67 Bờ Hồ 3
Ve và gà (2) 69 Chăm bà 4
Quạ và chó 99 Phố Thợ Nhuộm 5
Cua, cò và đàn cá (1) 115 Kết bạn 6
Cua, cò và đàn cá (2) 117 Hồ sen 7
Hai con ngựa (1) 157 Gà mẹ, gà con 8
Hai con ngựa (2) 159 Sáng sớm trên biển 9
Lừa, thỏ và cọp (1) 163 Hạt giống nhỏ 10
Lừa, thỏ và cọp (2) 165 Ông bà em 11
Tiếng việt 1, tập hai
Ước mơ của tảng đá (1) 7 Mưa 12
Ước mơ của tảng đá (2) 9 Lịch bàn 13

Bảng điỀu chỈnh TỪ ngỮ
Trang Từ ngữ điều chỉnh

Tiếng việt 1, tập một

25 Bê be be. Bỏ câu này.
49, 95 quà quà quạ quạ

51 ngủ Bỏ từ này.
52 ti vi Bỏ từ này.
58 dưa đỏ quả dưa

61

Nó la cà nhá cỏ, nhá dưa, lơ mơ ngủ. Nó la cà chỗ nọ, chỗ kia.
Giữa trưa, chị quạ “quà quà”: “A, thỏ 
thua rùa!”. Giữa trưa, rùa đã bỏ xa thỏ. Thỏ thua rùa.

Tập chép: Thỏ la cà nhá cỏ, nhá dưa. Tập chép: Thỏ la cà chỗ nọ, chỗ kia.
75, 95 gà nhép gà nhí

85 thở hí hóp Bỏ cụm từ này.
92 Tổ của nó nhỏ như hộp diêm mà đẹp. Tổ của nó nhỏ mà đẹp lắm.

105
Có kẻ đã cuỗm gà nhép. Có kẻ đã tha gà nhí đi.
Cả xóm ồ ra, nom rõ quạ tha gà nhép. Cả xóm ùa ra, quạ sợ quá.

125 hí hóp Bỏ từ này.
168 kêu Bỏ từ này.

Tiếng việt 1, tập hai
158 nom trông 
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t

 GhÐp ®óng

4. TËp viÕt

3. TËp ®äc

Nhí bè

a) Bè Th¬

b) C¶ nhµ

1) nhí bè.

2) lµ thî má.

Bè Th¬ lµ thî má. Bè ë xa nhµ. ë nhµ cã mÑ, cã 
Th¬, cã bÐ Té. C¶ nhµ nhí bè.

532



4. TËp ®äc

Bê Hå
Bè mÑ cho Gi¸p vµ bÐ Lam ®i phè cæ. C¶ nhµ ®i 

bé ra Bê Hå. Giã hå nhÌ nhÑ. Bè chØ cho Gi¸p vµ bÐ 
Lam Th¸p Rïa ë gi÷a hå.

 Nãi tiÕp ®Ó hoµn thµnh c©u

5. TËp viÕt

b) Bè chØ cho Gi¸p vµ bÐ Lam...

a) C¶ nhµ ®i bé...

673



3. TËp ®äc

Ch¨m bµ
Bµ bÞ c¶m. C¶ nhµ lo l¾m. MÑ ®i kh¾p chî mua l¸ 

tÝa t« ®Ó ch÷a c¶m. ë nhµ, bè vµ Th¾m pha s÷a cho 
bµ. Cã c¶ nhµ ch¨m, bµ ®· ®ì.

4. TËp viÕt

 GhÐp ®óng

1) bµ ®· ®ì.

2) ®i mua l¸ tÝa t«.

3) pha s÷a cho bµ.

a) MÑ

b) Bè vµ Th¾m

c) Cã c¶ nhµ ch¨m,

694



3. TËp ®äc

 GhÐp ®óng

4. TËp viÕt

a) ë Thñ ®«

b) Phè

1) tÊp nËp vµ ®Ñp l¾m.

2) cã phè Thî Nhuém.

Phè Thî Nhuém
ë Thñ ®« cã phè Thî Nhuém. Phè tÊp nËp vµ ®Ñp 

l¾m. Bµ em kÓ, xða kia, phè cã nghÒ nhuém. Bµ høa 

®ða em ®i th¨m phè. Bµ sÏ kÓ cho em nghe thªm vÒ 

nghÒ nhuém. 

98 995



1. TËp ®äc

¤n tËp     Bµi 63

KÕt b¹n
Chñ nhËt, bè mÑ ®ða V©n vÒ quª th¨m bµ. GÇn 

nhµ bµ cã b¹n T©m. V©n vµ T©m kÕt b¹n. Bµ dÉn 

V©n vµ  T©m ®i xem gÆt lóa. V©n kÓ cho T©m nghe vÒ 

phè x¸ tÊp nËp. 

2. Nghe viÕt 

V©n vµ T©m kÕt b¹n.

 Nãi tiÕp ®Ó hoµn thµnh c©u

a) Chñ nhËt, bè mÑ ®ða V©n...

b) Bµ dÉn V©n vµ T©m...

114 1156



3. TËp ®äc

 ý nµo ®óng?

4. TËp viÕt

Hå sen
GÇn nhµ Ng©n cã hå sen ®Ñp l¾m. Tõ cöa sæ, 

Ng©n cã thÓ nh×n râ mÆt hå. Mïa hÌ ®Õn, sen ra bóp. 

ChØ Ýt h«m, sen ®· në kÝn hå. Khi giã vÒ, nhµ Ng©n 

th¬m ng¸t.

a) GÇn nhµ Ng©n cã hå c¸ ®Ñp l¾m.

b) Mïa hÌ, sen në kÝn hå.

116 1177



3. TËp ®äc

 GhÐp ®óng

4. TËp viÕt

Gµ mÑ, gµ con
S¸ng sím, gµ mÑ dÉn ®µn con ra vðên 

kiÕm ¨n. BÊt chît mða to, giã lín. §µn gµ 

con rÐt run. Gµ mÑ liÒn «m c¸c con, Êp ñ 

chóng. Róc trong lßng mÑ, ®µn gµ con cïng 

chiªm chiÕp: “Êm qu¸! Êm qu¸!”.

a) §µn gµ con

b) Gµ mÑ

1) liÒn «m c¸c con, Êp ñ chóng.

2) rÐt run.

156 1578



3. TËp ®äc

 Nãi tiÕp ®Ó hoµn thµnh c©u

4. TËp viÕt

S¸ng sím trªn biÓn
S¸ng sím, biÓn thËt lµ ®Ñp! Tõ phÝa xa tÝt t¾p, mét vÇng 

hång tõ tõ nh« lªn. MÆt biÓn öng hång. Tõng líp sãng 

nhÊp nh«. Nh÷ng tia n¾ng sím n« ®ïa trªn sãng. N¾ng 

lªn dÇn. MÆt biÓn s¸ng rùc.

a) Khi vÇng hång nh« lªn, mÆt biÓn...

b) Nh÷ng tia n¾ng sím...

158 1599



3. TËp ®äc

 GhÐp ®óng

4. TËp viÕt

H¹t gièng nhá
Mét h¹t gièng nhá n»m lÆng lÏ bªn ®ðêng. BÐ nhÆt 

®ðîc, ®em vÒ th¶ xuèng gãc vðên. 

ChØ Ýt h«m, mÇm non ®· vð¬n lªn. L¸ non khÏ rung 

rung, uèng nh÷ng giät sð¬ng sím. Dðêng nhð l¸ muèn 

c¶m ¬n bÐ.

a) MÇm non

b) L¸ non

1) khÏ rung rung.

2) ®· vð¬n lªn.

162 16310



¤n tËp     Bµi 93

2. TËp chÐp

1. TËp ®äc

¤ng bµ em
¤ng bµ em rÊt thð¬ng em. S¸ng s¸ng, «ng ®ða em 

®Õn trðêng. HÕt giê häc, «ng ®ãn em vÒ. Khi em vÒ ®Õn 

nhµ, bµ pha nðíc ®Ó «ng bµ vµ em cïng uèng. Em uèng 

nðíc vµ kÓ cho «ng bµ nghe vÒ c¸c b¹n ë trðêng.

S¸ng s¸ng, «ng ®ða em ®Õn trðêng.

 GhÐp ®óng

a) ¤ng

b) Bµ

c) Em

1) kÓ cho «ng bµ nghe vÒ c¸c b¹n.

2) ®ða em ®Õn trðêng, ®ãn em vÒ.

3) pha nðíc ®Ó «ng bµ vµ em cïng uèng.

164 16511
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3. Tập đọc

4. Tập viết

M ða

Mưa đổ xuống. Các con vật tìm chỗ trú mưa.

Bọ dừa trốn mưa nhờ đám lá dừa. Cánh cam tránh mưa 
ở khóm lúa. Chim sẻ nấp ở cành chanh. Kiến nép bên gốc 
nấm. Nấm như một chiếc ô che cho nó. 

Ếch và ễnh ương không sợ mưa. 

bọ dừa      

cánh cam  

chim sẻ     

kiến  

Các con vật trú mưa ở đâu? 

12



9

Nói tiếp để hoàn thành câu

3. Tập đọc

4. Tập viết

LÞch bµn
Trên bàn học của Bích có cuốn lịch bàn. Đó là một 

cuốn lịch rất đẹp. Bìa lịch in hình vịnh Hạ Long. Cuốn lịch 
vừa giúp Bích biết năm tháng vừa trang trí cho bàn học 
của em.

Cuốn lịch nhắc Bích chăm chỉ học hành, không để thì giờ 
lãng phí.

a) Bìa lịch in hình...

b) Cuốn lịch nhắc Bích...
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