Tuần 1.2.3-GDCD 6
BÀI 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ ( 3 tiết)
I. KHỞI ĐỘNG
• Quan sát những hình ảnh dưới đây và cho biết các hình ảnh đó thể hiện những
truyền thống nào của gia đình, dòng họ.

Gợi ý trả lời:
1. Truyền thống hiếu học.
2. Truyền thống dệt vải.
3. Truyền thống làm gốm.
4. Truyền thống yêu nước.
II. KHÁM PHÁ
Đọc các thông tin SGK GDCD 6 trang 5, 6 sách Chân trời sáng tạo trả lời các câu
hỏi sau:

1. Gia đình các bạn Nam, Hà, Khuê có truyền thống gì? Nam, Hà, Khuê tự hào
truyền thống nào của gia đình, dòng họ mình?
2. Truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào với Nam, Hà, Khuê?
3. Các em đã làm gì để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình?
Nêu suy nghĩ của em về câu nói: những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình,
dòng họ sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người bước vào đời?
Gợi ý trả lời
1. Gia đình các bạn Nam, Hà, Khuê có truyền thống:
- Gia đình Nam: truyền thống hiếu học.
- Gia đình Hà: truyền thống yêu thương, giúp đỡ người khác
- Gia đình Khuê: truyền thống làm mộc
2. Nam, Hà, Khuê tự hào truyền thống của gia đình, dòng họ mình:
- Nam: tự hào nhất về sự nổ lực học tập nói được nhiều ngoại ngữ của bố, trí nhớ
về các tác phẩm văn học và sự tự rèn luyện đọc thơ diễn cảm của mẹ.
- Hà: tự hào về tấm lòng sống chan hòa, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ người khác.
- Khuê: tự hào về nghề mộc điêu luyện của gia đình mình.
3. Truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa với Nam, Hà, Khuê: tạo cho các bạn
có 1 sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn để nối bước theo những truyền thống đó.
Các em đã để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình: cố gắng học tốt,
vâng lời ông bà, bố mẹ và ngày một phấn đấu nhiều hơn.
• Suy nghĩ của em về câu nói: những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình,
dòng họ sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người bước vào đời: câu nói có ý
nghĩa sâu sắc với mỗi chúng ta, khi chúng ta sống trong một gia đình có nhiều
truyền thống tốt đẹp thì sẽ phần nào giúp chúng ta phát triển toàn diện hơn về mặt
tư duy lẫn phong cách. Từ những những truyền thống tốt đẹp đó chính là hành
trang cho chúng ta sau này.
III. LUYỆN TẬP GDCD 6 trang 7
Tình huống 1:
Em nhận xét gì về thái độ của Hoàng? Nếu là bạn của Hoàng, em sẽ khuyên Hoàng
như thế nào?

Gợi ý
Hoàng là một người thiếu trách nhiệm, lười biếng không biết giúp đỡ bố mẹ. Nếu
là bạn của Hoàng, em sẽ khuyên Hoàng: không nên nói như vậy vì hoàng có được
cuộc sống như bây giờ cũng nhờ vào nghề buôn phế liệu của gia đình, vì thế bạn
nên biết tôn trọng nghề nghiệp của gia đình mình.
Tình huống 2:
Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn Lan cùng gia đình?
Gợi ý
Em có suy nghĩ về việc làm của bạn Lan cùng gia đình: đây là một việc làm hết
sức có ý nghĩa và nó cũng phần nào giúp Lan hình thành nên thói quen tốt đẹp này,
sẽ được nhiều người yêu quý hơn.
Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về truyền thống: hiếu học, hiếu thảo,
yêu nghề…
1. Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
2. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
3. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.
? Phân tích ý nghĩa của câu ca dao, tục ngữ mà em thích nhất
Ví dụ: Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi => Câu ca dao có nghĩa sâu sắc, nhắc
nhở con người chúng ta dù có học dở đến đâu nhưng chăm chỉ, miệt mài học hành
tu luyện ắc sẽ thành công.
• Em sẽ làm để thể hiện sự tự hào về truyền thống của gia đình em: sẽ nổ lực, cố
gắng tập thật tốt để hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày.
IV. VẬN DỤNG GDCD 6 trang 7
• Em hãy giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình hoặc một
gia đình, dòng họ khác mà em biết ?
• Em hãy vẽ một bức tranh về ước mơ của em trong tương lai để duy trì, phát huy
truyền thống của gia đình, dòng họ?

GHI NHỚ BÀI HỌC
Mỗi gia đình, dòng họ Việt Nam đều có truyền thống về văn hoá, đạo đức, lao
động, nghề nghiệp, học tập,...
– Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ là thể hiện sự hài lòng, hãnh diện về các
giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo ra.
– Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động
lực, vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công.
– Chúng ta cần tự hào, trân trọng, nối tiếp và gìn giữ truyền thống của gia đình,
dòng họ bằng hành động và thái độ phù hợp.
Lưu ý:
Chép bài theo trình tự phần trong khung vào tập và Các em học thuộc bài giúp
cô nhé

Tuần 4.5.6-GDCD 6
BÀI 2: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI ( 3 TIẾT)
I. KHỞI ĐỘNG


Em hãy quan sát hình ảnh dưới đây, và cho biết em liên tưởng đến câu ca
dao, tục ngữ nào về yêu thương con người?

- > Em liên tưởng đến câu ca dao, tục ngữ nào về yêu thương con người:
1. Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn.
2. Lá lành đùm lá rách.
II. KHÁM PHÁ
HĐ 1: Học sinh đọc câu chuyện trong SGK và trả lời câu hỏi:
1/ Biểu hiện yêu thương con người đã được thể hiện như thế nào trong các câu
chuyện trên?
2/ Theo em, thế nào là yêu thương con người ?
3/ Tình yêu thương con người mang lại cho chúng ta điều gì?
Gợi ý trả lời
1/ Biểu hiện yêu thương con người đã được thể hiện trong các câu chuyện trên: các
bạn có xe đạp mỗi ngày thay nhau đến đưa Trà đến trường.

2/ Theo em, yêu thương con người là: Yêu thương con người là sự quan tâm, giúp
đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất à những người gặp khó khăn,
hoạn nạn.
3/ Tình yêu thương con người mang lại cho chúng ta hạnh phúc của cuộc sống.
HĐ 2: Em hãy quan sát những hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:
1

i:

2

3
4

1. Hình ảnh nào ở trên thể hiện tình yêu thương con người và trái tim tình yêu
thương con người?
2. Em có suy nghĩ gì về những việc làm được đề cập đến trong những hình trên?
Gợi ý trả lời:
1/ Hình ảnh 1 và 2 trên thể hiện tình yêu thương con người và trái tim tình yêu
thương con người

2/ Em có suy nghĩ gì về những việc làm được đề cập đến trong những hình trên:
hình 1 và 2 là những hành động đẹp biết chia se giúp đỡ người khác trong lúc khó
khăn. Còn hình 3 và 4 thể hiện sự nhẫn tâm và tàn bọa đến vô đạo đức của con
người.
III. LUYỆN TẬP
Em hãy xử lí các tình huống sau:
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
tất bật nấu cơm; bố đi làm về với gương mặt mệ̣t mỏi. Minh không biết phải làm
sao?
Tì̀nh huống 2: Hôm qua, Bình phát hiệ̣n gia đình Giang có hoàn cảnh rất khó
khăn: bố Giang mất sớm, mẹ bị tai nạn phải nằm môt chỗ. Giang và me ở cùng với
bà ngoại cũng đã già yếu. Bình rất xúc động và băn khoăn nhiều về hoàn cảnh của
Giang.

Tì̀nh huống 3: Hôm kia, Bảo đã thống nhất với bố mẹ sẽ quyên góp ủng hô các
gia đinh bị thiệt hại 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?
Câu hỏi:
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)?
Gợi ý trả lời:
1/ Nếu là các bạn Minh, Bình, Bảo em sẽ làm:
- Minh: Em sẽ phụ bố mẹ trước, xong công việc e mới xin bố mẹ đi chơi với bạn.
- Bình: Em sẽ vận động các bạn trong lớp cùng nhau chung tay giúp đỡ bạn Giang.
- Bảo: Em sẽ từ chối lời mời của bạn Thảo và Quyền để dành số tiền đó cùng với
bố mẹ ủng hộ cho các đồng bào ở vùng thiên tai lũ lụt.

2/ Em có thể làm 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): em sẽ cố gắng học tập thật tốt
để phụ giúp bố mẹ và sau này có thể giúp cho nước nhà, vâng lời thầy cô và bố mẹ,
giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, giảng lại bài cho những bạn
chưa hiểu…
IV. VẬN DỤNG:
• Em hãy làm 1 sản phẩm mang thông điệp yêu thương?
• Em hãy kể tên những hoạt động, phong trào có ý nghĩa lan tỏa yêu thương con
người ở trường hoặc ở địa phương em. Em đã và sẽ có những hành những động cụ
thể như thế nào để hưởng ứng những hoạt động phong trào ở trường và địa phương
em?
GHI NHỚ BÀI HỌC:
- 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.
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 đau khổ̉ của người khác, bao che cho điều xấu, ngược đãi người khác,...
- Yêu thương con ngươi là truyền thống quý báu của dân tộc, ta cần giữ gìn và phát
huy.

Lưu ý:
Chép bài theo trình tự phần trong khung vào tập và Các em học thuộc bài giúp
cô nhé.

