
 

 

 

Môn thi: NĂNG KHIẾU 

(Gồm 2 phần thi: Hát + Đọc, kể diễn cảm TPVH) 

Phần thi: Hát 

 Hãy trình bày một bài hát tự chọn.  

(Nếu là bài hát nước ngoài thì phần lời bài hát phải được dịch ra tiếng Việt)  

 

 

Phần thi: Đọc, kể diễn cảm TPVH 

(Thí sinh bốc thăm đọc, kể diễn cảm 01 bài thơ hoặc 01 câu chuyện/đoạn truyện 

trong Chương trình Giáo dục mầm non) 

Đọc diễn cảm bài thơ sau:  

                                 Đàn kiến nó đi 

Một đàn kiến nhỏ 

Chạy ngược chạy xuôi 

Chẳng ra hàng một 

Chẳng thành hàng đôi 

Đang chạy bên này 

Lại sang bên nọ 

Cắm cổ cắm đầu 

Kìa trông, xấu quá! 

Chúng em vào lớp 

Sóng bước hai hàng 

Chúng em ra đường 

Đều đi bên phải 

Đẹp hàng đẹp lối 

Cô giáo khen ngoan 

Chẳng như loài kiến 

Rối tinh cả đàn. 

                      Định Hải 

(Nguồn: Lê Thu Hương (2013), Tuyển chọn Trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện,  

câu đố theo chủ đề, trẻ 5 – 6 tuổi, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 226)  

 

 

Kể diễn cảm đoạn truyện sau: 

... “Một hôm, Gà Trống khoe với Gà Tồ: 

- Này, chính tiếng gáy của tôi làm Mặt Trời tỉnh giấc đấy!  

Gà Tồ cãi lại: 

- Ồ! Không phải đâu. Bạn đừng có nói khoác! 

Gà Trống lại chạy đi khoe với Mèo Vàng: 

- Này, chính tiếng gáy của tôi làm Mặt Trời tỉnh giấc đấy! 

Mèo Vàng cười rung cả ria mép: 

-  Meo, meo, vì Mặt Trời mọc nên gà mới gáy chứ. Tiếng gáy của bạn làm sao đánh 

thức được Mặt Trời. 

Gà Trống chẳng thèm nghe Mèo Vàng nói, nó bỏ ra sân chơi và nghĩ thầm “Được 

rồi, sáng mai sẽ biết”... 

                           Trích Con gà trống kiêu căng - Trần Thị Ngọc Trâm 

(Nguồn: Lê Thu Hương (2013), Tuyển chọn Trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo 

chủ đề trẻ 5 – 6 tuổi, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 203) 
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