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PHONICS AND VOCABULARY 

I/ Complete and say aloud. 

 
a. _own 

 
b. _ome 

 
 

II/ Put the letters in order to make the word. 

a. ecsol 

 
 

b. cemo in 

 
 

c. tdnas up 

 
 

d. tis down 

 
 

UNIT 6: STAND UP! 

Bài tập tự luyện 

Giáo viên: Bùi Tú Anh 
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e. don't ltak 

 
 

 

SENTENCE PATTERNS 

III/ Read and match. 

1. Sit a. up, please. 

2. Stand b. your book, please. 

3. Come c. down, please. 

4. Open d. here, please. 

 

IV/ Put the words in order. Then read aloud. 

a. may/ Sir,/ come/ in/ I/ ? 

 
 

b. please/ quiet,/ be/ . 

 

 
 

c. Miss/ I/ a/ ask/ question/ may/ Hien,/ ? 
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d. out/ may/ go/ I/ ? 

 
 

 

V/ Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách điền từ còn thiếu.  

1. …… her name? 

2. …… this? 

3. What …… name? 

4. How …………… you today? 

5. …….. old are you? 

 

6. ………. Tung. He is ……… friend. 

7. Sit ………, please 

8.  …………. up, please. 

9.  ………….. your book, please. 

 

VI/ Circle the answer. (Khoanh tròn câu đúng) 

 

 

 
Giáo viên: Bùi Tú Anh 

                                Nguồn:  Hocmai 

 

1/ a. Sit down. 

    b. Look at the board. 

2/ a. Put your book away. 

    b. Raise your hand. 

3/ a. Open your book. 

    b. Close your book. 

 

4/ a. Stand up. 

    b. Sit down. 
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