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MÔN GDCD 6
TUẦN 5 + 6
BÀI 2: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI
SAU KHI HỌC XONG BÀI YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI HỌC SINH NẮM ĐƯỢC:

BÀI 2: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI
I. Lý thuyết
1. Yêu thương con người.
- Yêu thương con người là quan tâm giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp cho người khác,
nhất là những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.
2. Biểu hiện yêu thương con người.
- Biểu hiện của yêu thương con người: quan tâm, chia sẻ, cảm thông, hỗ trợ, giúp đỡ, tha
thứ, hi sinh vì người khác,...
- Biểu hiện trái với yêu thương con người: nhỏ nhen, ích kỉ, thờ ơ trước những khó khăn
và nỗi đau khổ của người khác, bao che cho điều xấu, ngược đãi người khác,...
3. Ý nghĩa yêu thương con người.
- Yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc ta cần giữ gìn và phát huy.
- Yêu thương tạo môi trường vui vẻ, hạnh phúc giúp con người có động lực phát triển
bản thân.
II. BÀI TẬP

II. BÀI TẬP
Tình huống 1: Hai bài kiểm tra giữa kì trong buổi học chiều nay làm Minh vô cùng căng
thẳng. Về đến nhà, Minh muốn đi chơi với các bạn nhưng thấy mẹ đang tât bật nấu cơm; bố
đi làm về với gương mặt mệt mỏi. Minh không biết phải làm sao?
Tình huống 2: Hôm qua, Bình phát hiện gia đình Giang có hoàn cảnh rất khó khăn: bố
Giang đã mất sớm, mẹ bị tai nạn phải nằm một chỗ. Giang và mẹ ở cùng với bà ngoại cũng
đã già yếu. Bình rất xúc động và băn khoăn nhiều về hoàn cảnh của Giang.

Tình huống 3: Hôm kia, Bảo đã thống nhất với bố mẹ sẽ quyên góp ủng hộ các gia đình
thiệt thòi bởi lũ lụt một số tiền. Sáng nay, Thảo và Quyên rủ Bảo tham gia buổi liên hoan
đội bóng của khối. Bảo không biết phải làm sao?
1. Nếu là các bạn Minh, Bình, Bảo em sẽ làm gì?
2. Em có thể làm gì để thể hiện tình yêu thương con người (đối với người thân trong gia
đình, đối với bạn bè, đối với cộng đồng xã hội).

Lưu ý:
-Chép bài theo trình tự phần trong khung vào tập
-Các em học thuộc bài giúp cô.
-Phần bài tập các em đọc để hiểu vấn đề.

TUẦN 7+ 8

BÀI 3: SIÊNG NĂNG, KIÊN KÌ ( 2 TIẾT)

SAU KHI HỌC XONG BÀI: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ HỌC SINH NẮM ĐƯỢC
CÁC NỘI DUNG :
BÀI 3: SIÊNG NĂNG, KIÊN KÌ ( 2 TIẾT)
I. LÝ THUYẾT
1 Siêng năng, kiên trì.
- Siêng năng là làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên của con người.
- Kiên trì là làm việc miệt mài, quyết tâm giữ vững ý chí, làm đến cùng dù gặp khó khăn,
trở ngại.
2. Biểu hiện của siêng năng, kiên trì:
HỌC TẬP

LAO ĐỘNG

- Đi học chuyên cần

- Chăm làm việc nhà

- Chăm chỉ làm bài

- Không bỏ dở công việc

- Có kế hoạch học tập

-Chăm làm vệ sinh lớp học.

- Bài khó không nản chí

- Không ngại khó.

- Tự giác học

- Tìm tòi, sáng tạo…

3. Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì
- Siêng năng, kiên trì sẽ giúp cho con người thành công trong công việc, trong cuộc sống.
- Trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào thì con người cũng phải kiên trì, chịu khó, thường
xuyên thì kết quả học tập, lao động mới đạt hiệu quả cao.
4. Ca dao tục ngữ
Câu ca giao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì:
Tục ngữ
Ca dao
- Kiến tha lâu đầy tổ.
- Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn,
– Có công mài sắt có ngày nên kim.
Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim.
- Có chí thì nên
- Non cao cũng có đường trèo
- Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi.
- Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

II. BÀI TẬP
Tình huống 1
Hôm nay trời mưa , em lưỡng lự không biết có nên đi học võ hay không?
Em chọn cách ứng xử nào? Vì sao?
Tình huống 2
Hùng đang dọn dẹp nhà cửa thì Tuấn sang chơi. Tuấn rủ: “Đi đá bóng đi, cả tuần | học rồi,
chủ nhật phải được tự do, thoải mái chứ. Lần nào sang cũng thấy cậu làm việc nhà là sao?”
- Nếu là Hùng em sẽ nói gì với Tuấn? Vì sao?
Gợi ý trả lời: Nếu em là Hùng em sẽ nói Tuấn khi nào mình dọn dẹp nhà cửa phụ bố mẹ
xong sẽ đi đá bóng cùng. Vì đi học cả tuần chỉ có chủ nhật mới được nghỉ nên sẽ tranh thủ
chút thời gian rảnh để phụ bố mẹ.
Tình huống 3:
Vào năm học mới, Hoa đặt mục tiêu trở thành học sinh giỏi toán. Vì vậy, bạn luôn cố gắng
giải các bài tập trong sách giáo khoa. Một lần, thấy Hoa đang loay hoay tìm lời giải cho
một bài toán khó, Mai đưa cho Hoa cuốn sách Giải bài tập Toán 6 và nói: “Cậu chép đi cho
nhanh, việc gì phải tốn thời gian suy nghĩ.”
- Em có đồng ý với Mai không? Vì sao?

Gợi ý trả lời: Em không đồng ý với ý kiến của Mai. Vì dù bài tập khó những chúng ta
cũng phải cố gắng nổ lực tìm cách giải để nâng cao thêm kiến thức chứ không được chép
như vậy.

Lưu ý:
-Chép bài theo trình tự phần trong khung vào tập
-Các em học thuộc bài giúp cô.
-Phần bài tập các em đọc để hiểu vấn đề.
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Nhận xét

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Em hãy cho biết thế nào là truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ?(1đ)
A. Là những giá trị tốt đẹp được tạo ra và giữ gìn từ thế này này sang thế hệ khác
B. Là những giá trị không quan trọng, có thể xóa bỏ
C. Là những giá trị tốt đẹp, không cần lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
D. Là những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan cần được lưu truyền qua nhiều thế hệ
Câu 2: Biểu hiện về tự hào truyền thống gia đình, dòng họ ? (1đ)
A. Xấu hổ, ghét bỏ
B. Không quan tâm đền truyền thống gia đình, dòng họ
C. Thể hiện sự hài lòng, hãnh diện
D. Tỏ thái độ thờ ơ, chê bai các truyền thống
Câu 3. Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào không góp phần giữ gìn và phát
huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?( 1 đ)
A. Nói và làm những việc theo ý thích của mình, không quan tâm đến danh dự của gia đình,
dòng họ
B. Xoá bỏ các thói quen xấu của gia đình, dòng họ
C. Không coi thường thanh danh của gia đình, dòng họ
D. Tự hào về những truyền thống đạo đức của gia đình, dòng họ
Câu 4: Minh luôn cố gắng học tập để xứng đáng với truyền thống hiếu học của dòng họ
mình, Việc làm của Minh cho thấy Minh là người:
A. Biết phát huy truyền thống của dòng họ
B. Bảo thủ, lạc hậu
C. Coi thường truyền thống gia đình
D. Làm tổn hại đến truyền thống của dòng họ
Câu 5: Nếu thấy truyền thống gia đình, dòng họ và dân tộc bị bôi xấu, làm sai lệch thì
cá nhân chúng ta cần phải làm gì ? (1đ)
A. Mặc kệ không quan tâm vì đây không phải là việc của mình

B. Âm thầm quan tâm nhưng không làm gì
C. Ủng hộ việc làm bôi xấu, làm sai lệch truyền thống.
D. Lên tiếng tố giác, phản ánh các hành vi làm sai lệch truyền thống
Câu 6: Việc làm nào sau đây, chúng ta cần học hỏi và phát huy ? (1đ)
A. Bạn T nói với các bạn trong lớp, văn hóa truyền thống Việt Nam mình rất là chán, không
có nét đặc sắc. Riêng
B. K luôn noi gương của ba mẹ và cố gắng học tập thật tố
C. Gia đình H là nghệ nhân làm gốm nhiều đời nhưng H lại luôn tỏ ra thờ ơ, không quan
tâm.
D. Khi tham quan làng nghề làm muối, C cảm thấy công việc này rất mệt và không muốn
tham gia thăm quan.
Câu 7: Câu tục ngữ : “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào
? (1đ)
A. Truyền thống yêu nước.
B. Truyền thống hiếu học.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
D. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
Câu 8: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?(1đ)
A. Có thêm kinh nghiệm.
B. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.
C. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
D. Có thêm kinh nghiệm, động lực, vượt gua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để
thành công.
Câu 9: Gia đình B là gia đình nổi tiếng với nghề chữa bệnh bằng cây thuốc nam. B
luôn cố gắng học tập để sau này có thể thi đậu ngành y và phát triển nghề chữa bệnh
bằng thuốc nam của gia đình. Việc làm đó thể hiện điều gì ? (1đ)
A. Tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
B. Yêu thương con cháu.
C. Giúp đỡ con cháu.
D. Quan tâm con cháu
Câu 10: Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ Nguyễn luôn tổ chức tặng quà cho
các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?(1đ)
A. Tự hào và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ.
B. Phô trương cho mọi người biết .
C. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt.
D. Cả A và C đều đúng.

