
Unit 1 Reading Tiếng Anh 6 Cánh Diều 
 

Giải bài tập Unit 1 Reading tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6. 

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Reading 

My favorite things 

Hi! My name is Wesley Thomas. I’m 15 years old. I'm from Kampala, Uganda. My hobbies are 

movies, sports, and music. 

My favorite sport is soccer. I also play tennis and rugby. My favorite sports star is a tennis 

player. His name is Andy Murray. 

My favorite singer is Taylor Swift. She’s from the United States. My favorite movie is Thor, and 

my favorite actor is Chris Hemsworth. 

Dịch 

Xin chào! Tên tôi là Wesley Thomas. Tôi 15 tuổi. Tôi đến từ Kampala, Uganda. Sở thích của tôi 

là: phim ảnh, thể thao và âm nhạc. 

Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá. Tôi cũng chơi quần vợt và bóng bầu dục. Ngôi sao thể 

thao tôi hâm mộ là một cầu thủ quần vợt. Tên anh ấy là Andy Murray. 

Ca sĩ tôi yêu thích là Taylor Swift. Cô ấy đến từ Mỹ. Bộ phim tôi thích là Thor, và diễn viên tôi 

ngưỡng mộ là Chris Hemsworth. 

A. Read the article quickly 

What does Wesley talk about? Check (√) all correct answers. 

☐ movies     ☐ books     ☐ sports 

Answer 

√ movies 

√ sports 

B.  Read the information about Wesley 

Underline the sports. 

Hi! My name is Wesley Thomas. I’m 15 years old. I'm from Kampala, Uganda. My hobbies are 

movies, sports, and music. 
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My favorite sport is soccer. I also play tennis and rugby. My favorite sports star is a tennis 

player. His name is Andy Murray. 

My favorite singer is Taylor Swift. She’s from the United States. My favorite movie is Thor, and 

my favorite actor is Chris Hemsworth. 

Answer 

My favorite sport is soccer. I also play tennis and rugby. My favorite sports star is a tennis 

player. His name is Andy Murray. 

C. Make a list 

Write any other sports you know. 

Answer 

 Volleyball: bóng chuyền 

 Basketball: Bóng rổ 

 Swim: Bơi lội 

 Badminton: cầu lông 

 Table tennis: bóng bàn 

 Sailing: đua thuyền 

 Chess: cờ vua 

~/~ 

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: What's your favorite band? - Reading sách Cánh Diều do Đọc 

tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.  

 


