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Đợt 1 – năm 2021
Hình thức thi: Không trực tiếp

I. PHẦN 1: Năng khiếu 1
Câu 1:
Hãy đọc diễn cảm câu chuyện “Chú Đỗ Con”
Chú Đỗ Con
Có một chú Đỗ Con nằm ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm.
Một hôm, khi tỉnh dậy, Đỗ Con ngạc nhiên thấy mình đang nằm giữa những hạt đất li ti,
xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài, Đỗ Con hỏi:
- Ai đấy?
Có tiếng trả lời:
- Cô đây!
Thì ra, đó là cô Mưa Xuân. Cô đem nước tắm mát cho Đỗ Con. Được tắm mát, Đỗ
Con lại nhắm mắt ngủ khì. Bỗng, tiếng sáo vi vu trên mặt đất làm chú tỉnh giấc. Chú khẽ
cựa mình và hỏi:
- Ai đấy?
Có tiếng thì thầm dịu dàng trả lời chú:
- Chị đây mà, chị là Gió Xuân đây. Dậy đi em, mùa xuân đẹp lắm!
Đỗ Con lại cựa mình. Chú thấy mình lớn phỗng lên làm nứt cả chiếc áo khoác. Rồi
chị Gió Xuân bay đi. Đỗ Con lại tiếp tục ngủ vùi trong lớp đất êm ái. Bỗng có những tia
nắng ấm áp khẽ lay Đỗ Con dậy…
Viết Linh
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.

