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Hình thức thi: Không trực tiếp

I. PHẦN 1: Năng khiếu 1
Câu 1:
Đọc diễn cảm một đoạn trong câu chuyện “Bác Gấu Đen và hai chú thỏ”
Bác Gấu Đen và hai chú thỏ
Trời mưa to như trút nước. Gió thổi ào ào… bẻ gãy cả cành cây. Bác Gấu Đen đi chơi
về bị nước mưa ướt lướt thướt, nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt, xuống cổ bác Gấu.
Bác Gấu chạy mãi, chạy mãi trong rừng để tìm chỗ trú nhờ. May quá, nhà của Thỏ Nâu
đây rồi!
- Cốc, cốc, cốc!
Thỏ Nâu đang ngủ liền tỉnh dậy gắt gỏng hỏi:
- Ai đấy?
- Bác Gấu Đen đây! Mưa to quá, cho bác trú nhờ một đêm. Thỏ Nâu không mở cửa,
nó càu nhàu:
- Không trú nhờ được đâu. Bác to quá, bác làm đổ nhà của cháu mất!
Bác Gấu Đen van nài:
- Bác không làm đổ nhà đâu. Bác vào nhẹ nhàng thôi!
- Nhẹ cũng đổ, không nhẹ cũng đổ. Bác đi đi! Thỏ Nâu vẫn nằm trong nhà nói vọng
ra, nhất định không mở cửa. Bác Gấu Đen buồn rầu đi. Nước mưa chảy ròng ròng xuống
cổ Gấu Đen. Gấu Đen đi mãi, đi mãi, vừa mệt, vừa rét. Bỗng Gấu Đen nhìn thấy có một
ngôi nhà, trong nhà thắp đèn sáng trưng. Có tiếng Thỏ Trắng khe khẽ hát “Là lá la…”….
Dương Đình Hy (sưu tầm)
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.

