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PREFACEPREFACE

This workbook was created with passion  by
Annie and Simon as a part of their Master's
degree at The University of Sydney with a
goal of creating resources to help the
learning of Vietnamese.  

The book can be used by children, their
parents, students, and teachers, or simply
anyone with an interest in learning 
 Vietnamese. 

With features focused on the use of both
visual and audio stimuli, Learning
Vietnamese with The Ribbit Ribbit Pond
aims to encourage literacy and language
learning. 

We also aim to promote vocabulary and
language skills through this entertaining
story to unleash your creativity as part of
your Vietnamese learning journey.
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Vào    mùa xuân     năm     ấy 
In        spring            year      that 
In the spring of that year

 
 Một        đàn       ếch        Croac-croac

One       group    frog       Croac-croac
A herd of Croac-croac frogs

 Tìm     đường  và      di cư 
Find    way    and      migrate
Find their way and migrate

Dừng     chân     hồ     Ribbit 
Stop       feet      lake   Ribbit
Stop at Lake Ribbit

Chọn        nơi        đây      là     nhà 
Choose    place     this     is     home
Choose this place as home

ACTIVITY 1: LISTEN
AND REPEAT



Đàn ếch

Năm

Activity 2: Vocabulary!

Mùa xuân

Đường

Chân

Hồ

year

leg 

spring

pond/lake

road

frog

Activity 2: Vocabulary!

Chọn

 di cư 

Dừng

Tìm

migrate

look

stop

choose



Activity 3: NEW WORDS 
mùa xuân

 
spring

mùa hạ
 

summer

mùa thu
 

autumn

mùa đông
 

winter

ngày
 

day

tháng
 

month

năm
 

year

Activity 4: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

Mùa xuân  - Mùa hạ  - Năm  - Mùa đông1.

2. Năm - Tháng - Ngày - Mùa thu  

3. Mùa hạ - Tìm  - Hồ - Chân 

Vào mùa xuân năm ấy, một đàn ếch dừng chân ở hồ Ribbit. 

Activity 5: Sentence building
using new words

Last spring, a group of frog stopped at the Ribbit Pond1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. Last summer, a group of frog stopped at the Ribbit
Pond

3. Last autumn, a group of frog stopped at the Ribbit
Pond

4. Last winter, a group of frog stopped at the Ribbit
Pond



Từ       đồng bằng      xa xôi, 
From   plains             distant,
From the distant plains,

Từ/     núi               cao    rừng    thẳm 
From  mountain  high   forest  deep,
From high mountains and deep forests

ACTIVITY 6: LISTEN
AND REPEAT

Listen to 00:20-00:24 of the video
recording. Repeat after listening to the

following sentences 



Activity 7: Vocabulary!

Rừng

Núi

Đồng bằng

mountain

plains

forest

Activity 8: NEW WORDS 
núi 

 
moutain

cây
 

tree

rừng
 

forest

lá 
 

leaf

Activity 9: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

 Cây - lá - núi1.

2. Đồng bằng - núi - rừng - tìm

3. Mùa hạ - Dừng  - Lá - Rừng 



Vào mùa xuân năm ấy, một đàn ếch dừng chân ở núi. 

Activity 10: Sentence building
using new words

Last spring, a group of frog stopped at a mountain1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. Last summer, a group of frog stopped at the forest.

3. Last autumn, a group of frog stopped at a plain.

Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

Đồng bằng
tìm

rừng
 xa xôi

ếch
thẳm

dừng
 mùa thu

núi cao chọn lá

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 11: Parts of Speech



Đàn       ếch     đi                cả      ngày 
group    frog    travel         all     day 
Frogs travelled all day.
 
Đàn       ếch     đi              cả      đêm
group    frog    travel       all     night 
Frogs travelled all night

 
 

ACTIVITY 12: LISTEN
AND REPEAT



Activity 13: Vocabulary!

Ngày 

Đàn ếch

Đêm

Đi frog group

night

travel

day

Activity 14: NEW WORDS 

sáng 
 

morning

chiều
 

evening

trưa
 

afternoon

tối 
 

night

Activity 15: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

Cây - chiều - lá - rừng1.

2. Sáng - Trưa - Chiều - Chọn

3. Mùa xuân - Tối - Chiều - Đêm 



Vào mùa xuân năm ấy, một đàn ếch đi cả ngày.

Activity 16: Sentence building using
new words

Last spring, a group of frog travelled all day.1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. Last summer, a group of frog travelled all night.

3. Last autumn, a group of frog travelled into deep
forests.

4. Last winter, a group of frog travelled all evening.

Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

đi
ngày

thẳm
cao

 đàn
ếch

nhà
lá

đêm  xa xôi chọn cây

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 17: Parts of Speech



Vượt                mưa        gió                  bão bùng 
Overcome      rain         wind               storm
Overcoming the stormy rain

Vượt                   muôn trùng              nắng      cháy
Overcome.        various                       sun        burning
Overcoming all the burning sun

 

ACTIVITY 18: LISTEN
AND REPEAT



Activity 19: Vocabulary!

nắng

mưa

Bão bùng

gió

wind

rain

storm

sun

Activity 20: NEW WORDS 

nóng 
 

hot

tuyết
 

snow

lạnh
 
cold

mây 
 

cloud

Activity 21: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

Cây - tuyết - lá - nóng1.

2.  Sáng - Mây - Chiều - Trưa

3. Lạnh - Tối  - Chiều - Đêm 



Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

mưa
vượt

gió
tìm

bão
chọn

nắng
cháy

mùa xuân mây lạnh  mùa hạ

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 22: Parts of Speech

Vào mùa xuân năm ấy, một đàn ếch vượt qua mưa.

Activity 23: Sentence building
using new words

Last spring, a group of frog overcame all the rain.1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. Last summer, a group of frogs overcame the
burning sun.

3. Last night, a group of frogs travelled into deep
forests.

4. Last winter, a group of frogs overcame all the
storms.



Không        quản ngại            gian lao 
Not             mind                     hardship
Don't mind the hardships

Tìm        đến          hồ              Ribbit 
Find       come       lake          Ribbit 
Find Lake Ribbit

Ngôi nhà       mới        Ribbit 
House            new       Ribbit 
Ribbit is the new house

Nơi              dừng      chân        cuối cùng 
Place           stop       feet          last 
This is our last stop

ACTIVITY 24: LISTEN
AND REPEAT



Activity 25: Vocabulary!

Ngôi nhà

Gian lao

Dừng

new

house

worry

stop mới

hardship quản ngại

Activity 26: NEW WORDS 

quản ngại
 

worry

Cuối cùng
 

last

 gian lao
 

hardship

 
 Đầu tiên

 
first

Activity 27: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

 Đầu tiên - tuyết - cuối cùng -nóng1.

2.  Sáng - Đến - Chiều - Trưa

3.  Tìm - Đến - Hồ - Chọn



Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

sáng
đến

trưa
tìm

chọn
đầu tiên

hồ
chọn

chiều hồ  cuối cùng lá

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 28: Parts of Speech

Vào mùa xuân năm ấy, một đàn ếch vượt qua mưa.

Activity 29: Sentence building
using new words

Last spring, a group of frog overcame all the rain.1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. Last summer, a group of frogs travelled to the first
forest.

3. Last night, a group of frogs travelled to the last
pond.

4. Last winter, a group of frogs stopped at the first
tree.



Bạn           mới        trông        rất         lạ 
Friend       new       Look         very       strange
You just look so strange

Trông             rất                   khác                  chúng tôi 
Look               very                different           us 
Looks so different from us

Một số              bạn                đen                  hơn 
Some                friend            dark                 more
Some of you are darker

ACTIVITY 30: LISTEN
AND REPEAT



Activity 31: Vocabulary!

Khác

Mới

Lạ

Bạn New

Friend

strange

Different

Activity 32: NEW WORDS 

đen
 

dark

rất 
 

very
 

trắng
 

White

 
trông

 
look

Activity 33: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

 Đen - Trắng  - nóng -trông1.

2. Khác - lạ - trắng - ếch

3.  Tìm - Đến - Rất - Chọn



Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

đen
trắng

lạ
chọn

ếch
trông

tìm
mới

khác đến  nhà

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

hồ

Activity 34: Parts of Speech

Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

đen

trắng

lạ
chọn

ếch
trông

tìm
mới

khác đến  nhà

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

hồ

Activity 34: Parts of Speech

đen

trắng
khác

lạ

chọn

đến

ếch

trông

hồ

tìm

 nhà

mới



Vào mùa xuân năm ấy, một đàn ếch thì ấm

Activity 35: Sentence
building using new words

Last spring, a group of frogs were warm.1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. Last summer, a group of frogs were hot.

3. Last night, a group of frogs were cold.

4. Last winter, a group of frogs look strange.

Một số         bạn              trắng          hơn 
Some           friend          light            more
Some of you are lighter

Rất nhiều             bạn               to              hơn 
A lot of                 friend            big            more
A lot of friends are bigger



ACTIVITY 36: LISTEN
AND REPEAT Activity 37: Vocabulary!

Lạ

To

Đen

TrắngBlack

White

strange

Big



Activity 38: NEW WORDS 

to
 

big

khác 
 

different
 

nhỏ
 

small

 
giống

 
similar

Activity 39: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

 Đen - Trắng  - nhỏ -trông1.

2. Khác - lạ - to - ếch

3.  Khác - Đến - Dừng - Chọn

Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

to
trắng

bạn
khác

nhỏ
trông

chọn
 quản ngại

ếch giống dừng  di cư

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 40: Parts of Speech



Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

to
trắng

bạn
khác

nhỏ
trông

chọn
 quản ngại

ếch giống dừng  di cư

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 40: Parts of Speech

to

trắng

ếch

bạn

khác

giống

nhỏ

trông

dừng

chọn
 quản ngại

 di cư

Vào mùa xuân năm ấy, một đàn ếch thì ấm

Activity 41: Sentence building using
new words

Last spring, a group of frogs were warm.1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. Last summer, a group of frogs migrate to a pond.

3. Last night, a group of frogs migrate to a forest.

4. Last winter, a group of frogs migrate to a plain.



Hài hước,              vui nhộn                hơn 
Hillarious              fun                          more
More hilarious, more fun

Vì thế,                   tôi                ngại ngùng,            sợ sệt. 
So,                         I                   shy                           scared 
So I'm shy and scared.

Gặp                    Croac-croac            bên                 hồ 
Meet                  Croac-croac            by                    lake 
Meet Croac-croac by the lake

ACTIVITY 42: LISTEN
AND REPEAT



Activity 43: Vocabulary!

 Sợ sệt

Vui Nhộn

 Ngại ngùng

Hài hướcMeet

Scared

hilarious

Gặpfun

Shy

Activity 44: NEW WORDS 

 ngại
ngùng

 
shy
 

Gặp
 

Meet
 

confident
 

 tự tin

 
chơi 

 
play

Activity 45: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

 Gặp - Chơi - Tự tin - Tìm1.

2.  Ngại ngùng - sợ sệt - tự tin - quản ngại

3. To - lớn - trắng - Chọn 



Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

 hài hước
 vui nhộn

gặp
chơi

 tự tin
ngại ngùng
 ngôi nhà

 sợ sệt tìm hồ  khác

VerbsNouns Adjective

Verbs Nouns Adjectives

 lạ

Activity 46: Parts of Speech

Vào mùa xuân năm ấy, tôi rất ngại ngùng.

Activity 47: Sentence building
using new words

Last spring,I was very shy 1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. Last summer, I was very worried.

3. Last night, we were very shy.

4. Last winter, we were very worried. 



Chợt             một       ngày         bạn          đến                
Suddenly     one       day            friend     come
Suddenly one day you come

Cùng             tung tăng vui đùa 
Together      have fun
Let's have fun together

Từ đó            tôi         nhận ra 
From there  I             realised
From there, I realised

Chúng tôi         đều         giống nhau
We                     all             same 
We are all the same

Croac-croac       và           chúng tôi 
Croac-croac       and        us
Croac-croac and us

ACTIVITY 48: LISTEN
AND REPEAT



Activity 49: Vocabulary!

Chúng tôi

đến

 Giống nhau

Ngày I

Day

We

TôiCome

Same

Activity 50: NEW WORDS 

 Họ
 

They/Them

 Anh ấy
 

He
 

 Cô ấy
 

She

 
Nó

 
It

Activity 51: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

 Cô ấy -  Chúng tôi  - Họ - Anh ấy1.

2. Ngày - bạn - đến - nhà

3. Giống nhau - Lạ - Khác 



Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

ngày
bạn

tôi
nhà

 vui đùa
nhà

 chúng tôi
 nhận ra

đến tìm chọn giống nhau

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 52: Parts of Speech

Vào mùa xuân năm ấy, tôi chọn Ribbit là nhà,

Activity 53: Sentence
building using new words

Last spring, I chose Ribbit as my home.1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. Last summer, I chose the forest as my home.

3. We are all the same.

4. He came to my home. 



Có thể                bơi             rất              nhanh 
Can                     swim         very            fast 
Can swim very fast

Có thể                hát              rất             to
Can                     sing            very            loudly 
Can sing very loudly

Có thể            nhảy          rất                   cao 
Can                 jump           very                high
Can jump very high

ACTIVITY 54: LISTEN
AND REPEAT



Activity 55: Vocabulary!

bơi

nhảy

cao

  Có thểjump

can

loud

nhanh

hát

tosing

high

fast

swim

Activity 56: NEW WORDS 

cao
 

high

nhanh
 

fast
 

thấp
 

short

 
chậm

 
slow

Activity 57: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

 Nhanh - chậm - cao - nhảy1.

2.  Thấp - Nhảy - Hát - Bơi

3.  Tìm - Bơi - Ếch - Chọn



Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

cao
có thể

nhanh
bơi

to
ếch

đến
chúng tôi

hát nhảy bạn  nhận ra

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 58: Parts of Speech

Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

cao
có thể

nhanh
bơi

to
ếch

đến
chúng tôi

hát nhảy bạn  nhận ra

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 58: Parts of Speech

caocó thể
hát

nhanhbơi
nhảy to

ếch

bạn

chúng tôi
 nhận ra

đến



Ếch có thể nhảy rất cao.

Activity 59: Sentence
building using new words

The frogs can jump very high1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2.  The chicken can run very fast.

3. The ducks can sing very loudly.

4. I can run slowly.

Chúng tôi              yêu              hoa            thơm 
We                          love              flowers     fragrant
We love fragrant flowers

Chúng tôi           thích               giữ ấm 
We                          like               keep warm
We like to keep warm

Giữa                      mùa đông               lạnh giá 
In the middle       winter                     cold
In the middle of a cold winter



ACTIVITY 60: LISTEN
AND REPEAT Activity 61: Vocabulary!

Giữ ấm

Hoa

Thơm

Yêu Keep warm

Winter

Love

Mùa đông 

Lạnh giá Flowers

Fragrant

Cold



Activity 62: NEW WORDS 

Lạnh
 

Cold

nóng 
 

hot
 

 
Ấm

 
Warm

 
 

 thơm 
 

fragrant

Activity 63: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

 Lạnh - Ấm - Nóng - Mây 1.

2.  Yêu - Hoa - giữ ấm - Chọn

3.  Mùa đông - thích - mùa hạ - mùa thu

Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

thơm
ấm

yêu
lạnh
giá

mùa đông
mùa xuân

lạ
tôi

thích mùa thu  mùa hạ hoa

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 64: Parts of Speech



Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

thơm
ấm

yêu
lạnh
giá

mùa đông
mùa xuân

lạ
tôi

thích mùa thu  mùa hạ hoa

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 64: Parts of Speech

thơm

ấm

thích

yêu

lạnh
giá

mùa thu
mùa đông
mùa xuân
 mùa hạ

tôi
hoa

Vào mùa đông năm ấy, đàn ếch thích giữ ấm.

Activity 65: Sentence building
using new words

Last winter, the group frogs like to keep warm 1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. Last summer, I was very hot.

3. Last night,  the flowers were very fragrant.

4. We love the fragrant flowers.



Chúng tôi               yêu                      bình minh 
We                           love                      dawn
We love dawn

Chúng tôi              yêu                       hoàng hôn 
We                          love                       sunset
We love sunset

ACTIVITY 66: LISTEN
AND REPEAT



Activity 67: Vocabulary!

Tôi

Bình minh

 Hoàng hôn

We

Sunrise

sunset

I

Chúng tôi

Activity 68: NEW WORDS 

hoàng hôn
 

sunset

Mặt trời
 

Sun
 

 Bình minh
 

Sunrise

 
 Mặt trăng

 
Moon

Activity 69: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

 Mặt trời - mặt trăng - núi - tôi1.

2. Hoàng hôn - Bình minh - chọn - mặt trăng

3.  Cây - núi - lạnh - ếch



Vào mùa xuân năm ấy, mặt trời rất nóng.

Activity 70: Sentence building
using new words

Last spring, the sun was hot.1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. Last summer, I was very warm.

3. Last night, the moon was high.

4. I love the sunrise. 

Yêu        săn bắt              côn trùng 
Love       hunt                   insects
Love hunting insects

Nguồn     thức ăn        ưa thích 
Source      food              favourite
Favourite food source



ACTIVITY 71: LISTEN
AND REPEAT Activity 72: Vocabulary!

thức ăn 

Côn trùng

Nguồn

Săn bắtinsects

favourite

hunt

Ưa thích

source

food



Activity 73: NEW WORDS 

thức ăn 
 

food

săn bắt
 

hunt
 

thức uống
 

drink

 
 tụ họp

 
gather

Activity 74: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

 Săn bắt - tụ họp - đi - thức ăn1.

2. Thức ăn - thức uống - côn trùng - mặt trời

3.   Yêu - thích - hoa - săn bắt

Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

đêm
yêu

côn trùng
 mặt trời

tụ họp
thức ăn

bình minh
hoàng
hônchúng tôi ngày  yêu thích săn bắt

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 75: Parts of Speech



Đàn ếch yêu thức ăn.

Activity 76: Sentence building
using new words

The group of frogs love food.1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. The group of chicken love food.

3. The group of ducks love sunset. 

4. The group of frogs love sunrise. 

Giờ đây 
Now 

Bạn              Ribbit, ribbit 
You              Ribbit,ribbit 
You "Ribbit, Ribbit"

Tôi               "croac-croac”, “croac-croac"
I                   “croac-croac”, “croac-croac”
I “croac-croac”, “croac-croac”

Cùng nhau           mình                chuyện trò
Together              we                    chat 
Let’s chat 



Những      ộp ộp                 dễ thương 
Many       “croac-croac”      cute 
Cute “croac-croac”

Chúng ta      đều        là      bạn 
 We                all           are   friends
We are friends 

ACTIVITY 77: LISTEN
AND REPEAT



Activity 78: Vocabulary!

Bạn

Dễ thương

chúng ta

we

Friend

we

mình

cute

Activity 79: NEW WORDS 

dễ thương
 

cute

tốt bụng
 

nice
 

dễ mến
 

lovely

 thân thiện 
 

friendly

Activity 80: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

 Thân thiện - dễ thương - yêu - tốt bụng1.

2. Chúng ta - Chúng tôi - bạn - tôi

3.  Côn trùng -  đàn ếch - đàn vịt - mặt trời 



Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

mình
 chúng ta

bạn
tôi

ếch
đàn vịt

đi
tìm

chúng tôi chuyện trò  đàn gà đến

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 81: Parts of Speech

Đàn ếch thì thân thiện.

Activity 82: Sentence building
using new words

The group of frogs are friendly. 1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. The group of chicken are friendly.

3. The group of ducks are nice. 

4. The group of ducks were looking for the group of
frogs.



Ở đây            cùng                  chúng mình 
Here              together           us 
Here with us

Hồ nước            này                 là                nhà 
Lake                   this                 is                home
This lake is home

Croac-croac           và                    Ribbit 
Croac-croac           and                 Ribbit
Croac-croac and Ribbit 

Chúng ta                một                  gia đình. 
We                          one                   family
We are a family.

ACTIVITY 83: LISTEN
AND REPEAT



Activity 84: Vocabulary!

Gia đình

 chúng mình

Bạn Lake

Friend

Us

Family

Hồ

Activity 85: NEW WORDS 

 Gia đình
 

family

Hồ nước
 

Lake
 

Sông
 

River

 
Biển

 
Ocean

Activity 86: Odd one out
Circle the words that are different from the others! 

  Biển - hồ nước - sông - gia đình1.

2. Chúng mình - chúng ta - chúng tôi - bạn

3. Ở đây - đàn vịt - đàn gà - đàn ếch  



Group the words based on verbs, nouns
and adjectives.

 chúng mình
mặt trời

chọn
di cư

sông
biển

gia đình
chúng ta 

 mặt trăng mây  hồ nước  đàn ếch

VerbsNouns Adjectives

Verbs Nouns Adjectives

Activity 87: Parts of Speech

 Chúng ta đều là bạn

Activity 88: Sentence building
using new words

We are all friends1.

Translate these sentences into Vietnamese using the sample below: 

2. We are a family.

3. We are a group of frogs.

4. This lake is home.



Answers
 

Activity 2



Activity 4

Vào mùa hạ năm ấy, một đàn ếch dừng chân ở hồ Ribbit.

Vào mùa thu năm ấy, một đàn ếch dừng chân ở hồ Ribbit.

Vào mùa đông năm ấy, một đàn ếch dừng chân ở hồ Ribbit.

Activity 5

Activity 7

Vào mùa hạ năm ấy, một đàn ếch dừng chân ở  rừng.

Vào mùa thu năm ấy, một đàn ếch dừng chân ở  đồng
bằng.

Activity 9

Activity 10



Activity 11 

Activity 13

Activity 15 

Vào mùa hạ năm ấy, một đàn ếch đi cả đêm. 

Vào mùa thu năm ấy, một đàn ếch đi vào rừng thẳm.

Vào mùa thu năm ấy, một đàn ếch đi cả buổi chiều

Activity 16



Activity 17

Activity 19

Activity 21

Activity 22



Vào mùa hạ năm ấy, một đàn ếch vượt qua nắng cháy.

Đêm qua, một đàn ếch đi vào rừng thẳm.

Mùa đông ấy, một đàn ếch vượt qua bão bùng.

Activity 25

Activity 23 Activity 27

Activity 28



Activity 29 

Vào mùa hạ năm ấy, một đàn ếch đi tới rừng đầu tiên.

 Đêm qua, một đàn ếch đi tới hồ cuối cùng.

Vào mùa đông năm ấy, một đàn ếch dừng ở cây đầu tiên.

Activity 31

Activity 33

Activity  34



Activity 35

Activity 37

Vào mùa hạ năm ấy, một đàn ếch nóng.

 Đêm qua, một đàn ếch lạnh.

Vào mùa đông năm ấy, một đàn ếch trông lạ.

Activity 39

Activity 40



Activity 41

Activity 43

Vào mùa hạ năm ấy, một đàn ếch di cư đến hồ

Đêm qua, một đàn ếch di cư tới rừng.

Vào mùa đông năm ấy, một đàn ếch di cư tới đồng bằng.

Vào mùa hạ năm ấy, tôi rất lo lắng.

 Đêm qua, chúng tôi rất ngại ngùng.

Vào mùa đông năm ấy, chúng tôi rất lo lắng

Acttivity 45

Activity 47



Activity 49

Activity 51
Vào mùa hạ năm ấy, tôi chọn rừng là nhà.

 Chúng ta đều giống nhau.

Anh ấy đến nhà tôi.

Activity 52

Activity 53



Activity 55

Activity 57

Con gà có thể chạy rất nhanh.

Con vịt có thể hát rất to.

 Tôi có thể chạy chậm.

Activity 58

Activity 59



Activity 61

Activity 63

Mùa hạ năm ngoái, trời rất nóng.

Đêm qua, hoa rất thơm. 

 Chúng tôi yêu hoa thơm.

Activity 64

Activity 65



Activity 67

Activity 69

Mùa hạ năm ngoái,  tôi rất ấm.

Đêm qua, mặt trăng cao. 

Tôi yêu bình minh.

Activity 70

Activity 72



Activity 74

Activity 75

Đàn gà yêu thức ăn.

 Đàn vịt yêu hoàng hôn.

Đàn ếch yêu bình minh. 

Activity 76

Activity 78



Activity 80

Activity 81

 Đàn gà thân thiện. 

 Đàn vịt thì tốt bụng.

 Đàn vịt đang tìm kiếm đàn ếch.

Activity 82

Activity 84



Activity 86

Activity 87  Chúng ta là một gia đình.

 Chúng ta là một đàn ếch

Hồ nước này là nhà.

Activity 88


