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Hình thức thi: Không trực tiếp

I. PHẦN 1: Năng khiếu 1
Câu 1:
Đọc diễn cảm trích đoạn của câu chuyện “Nàng tiên bóng đêm”
Nàng tiên bóng đêm
Bé Hoa ghét nhất trên đời là bóng đêm. Mỗi khi mẹ hôn lên má bé Hoa trước lúc ngủ,
đèn tắt và bóng đêm tràn vào. Tất cả xung quanh bỗng trở nên lạ lẫm và huyền bí. Bé Hoa
thầm nghĩ: “Mình muốn mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Ngày vui vẻ còn bóng đêm
thì đáng sợ làm sao”.
- Tại sao tôi lại đáng sợ cơ chứ? Giọng của ai đó bất ngờ vang lên trong bóng tối.
Bé Hoa ngạc nhiên nhìn xung quanh. Bé thấy bên cửa sổ một người phụ nữ, gương mặt
trắng hồng và tỏa sáng như ánh trăng trên bầu trời. Cô ta khoác một chiếc áo choàng lấp
lánh như những vì sao bạc. Cô nói:
- Hãy ngắm nhìn tôi cô bé thân yêu. Chẳng lẽ tôi lại không xinh đẹp?
Bé Hoa khẽ hỏi:
- Nhưng cô là ai?
Người phụ nữ mỉm cười:
- Ta là nàng tiên đêm, ta đến thay cho ngày để tặng cho tất cả mọi người sự bình yên và
giấc ngủ.
Cô tiên đến bên bé Hoa, cầm tay bé và nói: - Hãy bay cùng ta và cháu sẽ thấy cả vương
quốc của cháu ngủ bình yên và ngọt ngào như thế nào.
Thế rồi, nàng tiên đêm cùng bé Hoa bay qua cửa sổ. Họ bay qua những thành phố và
làng mạc. Tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ dịu dàng và êm đẹp. Chưa bao giờ bé Hoa
thấy cảnh đẹp đến thế. Bé Hoa thầm thì: - Cô không đáng sợ, cô tuyệt diệu và bí ẩn làm
sao.
Vi Tiểu Thanh
Câu 2:
Chị (Anh) hãy lựa chọn và kể một câu chuyện dành cho trẻ em lứa tuổi mầm non
mà bản thân yêu thích.
II. PHẦN 2: Năng khiếu 2
Chị (Anh) hãy lựa chọn và trình bày một bài hát Việt Nam mà bản thân yêu thích.
Lưu ý:
- Thời gian trình bày tối đa 15 phút cho 2 phần thi
- Chỉ được thực hiện một lần.

