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Vài lời của người soạn về chủ đề 

Mẹ, quan hệ gia đình và bổn phận của con cái 

Thưa các thầy cô thân mến 

Vì Liên Trường VHVN Sydney chưa có sách giáo khoa cho cấp lớp 6, tôi cùng các 

thầy cô khác vẫn hay tham khảo bộ sách “Em học Tiếng Việt” của thầy Thái Đắc 

Nhương, (Melbourne) để làm tài liệu giảng dạy. Song song đó, tôi soạn bài dạy 

theo chủ đề cho từng Học Kỳ, có nghĩa một đề tài nhưng khai triển ra thêm nhiều 

bài, mục đích để các em có cơ hội suy nghĩ, diễn đạt ý tưởng, học hỏi từ vựng mới 

và tập viết với nội dung có liên quan đến chủ đề đã học. 

Trong chủ đề về Mẹ nhân ngày lễ Mẹ, các em không chỉ đọc và trả lời câu hỏi theo 

bài học, mà các em còn thảo luận, phát biểu về đề tài này sâu rộng hơn, đây cũng 

là dịp để dạy dỗ và giúp các em có mối quan hệ mật thiết với mọi người trong gia 

đình, đúng với truyền thống của dân tộc Việt Nam, luôn kính yêu ông bà, cha mẹ. 

Tôi có dùng các bài viết của vài em học sinh để các em khác có dịp học hỏi thêm 

về những suy nghĩ thật của các bạn cùng trang lứa. Từ đó các em suy ngẫm lại 

chính mình, giúp các em tự tin hơn. 

Trong bài soạn, còn rất nhiều sơ suất, kính mong quý thầy cô góp ý, chỉ bảo 

thêm. 

Chân thành cảm tạ 

Cô Minh Phương 

 

Tài liệu tham khảo: “Ngày nhớ ơn cha mẹ” “Lễ Vu Lan” “Bổn phận con cái đối với 

cha mẹ”. Tác giả: Thái Đắc Nhương 

Bài hát “Lòng Mẹ” Nhạc sĩ Y Vân và Bài “Ơn nghĩa sinh thành” Nhạc sĩ “Dương 

Thiệu Tước”. 

Ca dao tục ngữ về công ơn cha mẹ “YouTube” 

Hình ảnh đính kèm “Mừng ngày lễ mẹ của trường VHVN CanleyVale” 
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 Nói về công ơn cha mẹ và đạo làm con 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con 

 Vai trò của cha mẹ đối với con 

Còn cha còn mẹ thì hơn 

Không cha không mẹ như đàn đứt dây 

 Người mẹ luôn hy sinh vì con, mẹ chịu thiếu thốn cực khổ để phần cho con 

Nuôi con chẳng quản chi thân 

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn 

 Tình thương của mẹ đối với con thật sâu đập, ngọt ngào 

Mẹ già như chuối ba hương 

Như sôi nếp mật, như đường mía lau 

 Bổn phận của con đối với mẹ già 

Mẹ già ở túp lều tranh 

Sớm hôm tối viếng mới đành dạ con 

 Tuổi đời của mẹ không biết còn bao lâu 

Mẹ già như trái chín cây 

Gió đưa mẹ rụng biết ngày nào đây 

 Cầu nguyện cho cha mẹ được sống khỏe và sống lâu với con cháu 

Đêm đêm thắp ngọn đèn trời  

Cầu cho cha mẹ sống đời với con. 
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SINH HOẠT NHÓM 

Đề 1 Tường thuật lại (nhóm trình bày trước lớp, mỗi học sinh tự ghi nhận lại như một bài viết 

theo dạng recount) sinh hoạt ngày lễ mẹ ở trường Việt Ngữ của em. 

 

 

Đề 2 Em đã làm bánh hay nấu món ăn nào cho mẹ (món mẹ em thích nhất), viết phương pháp 

nấu, vật liệu gì, kèm theo hình ảnh trình bày trước lớp. 

 

 

                                                                      
https://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nhung-dac-san-viet-lot-vao-mat-

xanh-cua-chuyen-gia-am-thuc-the-gioi-20171023061511794.htm         
 

 

 

 

 

https://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nhung-dac-san-viet-lot-vao-mat-xanh-cua-chuyen-gia-am-thuc-the-gioi-20171023061511794.htm
https://dulich.dantri.com.vn/du-lich/nhung-dac-san-viet-lot-vao-mat-xanh-cua-chuyen-gia-am-thuc-the-gioi-20171023061511794.htm
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Đề 3 Làm một tấm thiệp (hay vẽ) cho mẹ. Viết thư cho mẹ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thesaltypot.com/25-easy-mothers-day-diy-
crafts-kids/ 

 

 

Đề 4 Đóng kịch “Con yêu mẹ” (các em có thể tự viết bản kịch và chọn vai đóng) 

KỊCH NGẮN, 2 NHÓM, MỖI NHÓM 3 EM 

Gia đình A: Trưa ngày thứ bảy sau giờ tan học (cảnh mẹ ra mở cửa khi con vừa từ 

trường đi học về) 

Mẹ: À, con đi học mới về hả, hôm nay trong trường con học có vui không? 

Con: Con không thích Saturday school mum, I hate the teacher. 

Mẹ: Sao vậy con? Trong trường có chuyện gì làm con buồn vậy? Có thể kể 

cho mẹ nghe không? 

Con: Con không vui vì cô nói con không làm bài. I don’t understand what she was 

talking about. Con đói bụng, have something to eat mum? 

Mẹ: Mẹ có nấu bún bò Huế, để mẹ làm 2 tô mẹ con mình cùng ăn.  

Con: I don’t like Bún bò Huế, it is too spicy, I want to have KFC today. 

 

 

https://thesaltypot.com/25-easy-mothers-day-diy-crafts-kids/
https://thesaltypot.com/25-easy-mothers-day-diy-crafts-kids/
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Gia đình B: Buổi chiều ngày thứ bảy sau giờ tan học về (cảnh mẹ ra mở cửa khi 

con vừa đi học về) 

Con: Thưa mẹ con đi học mới về. 

Mẹ: À, con đi học mới về hả, hôm nay trong trường con học có vui không? 

Con: Dạ thưa mẹ, hôm nay con được cô giáo khen vì con luôn giơ tay phát 

biểu trong lớp, và nhóm con được thắng giải trong trò chơi đố vui đó mẹ. 

Mẹ: Mẹ rất vui vì con luôn chăm học. 

Con: Con cám ơn mẹ đã dạy con. Mẹ ơi, tối nay mình ăn canh chua cá phải không 

mẹ? 

Mẹ: Ừ, đúng rồi con. 

Con: Mẹ ơi, để con phụ mẹ một tay, con thích món canh chua mẹ nấu lắm. Con 

cám ơn mẹ luôn nấu những món ăn ngon cho gia đình. Vậy là tối nay con có 

bữa cơm ngon rồi há mẹ. 

Mẹ: Ừ, con phụ mẹ lặt rau để mình có bữa cơm tối sớm nha con. 
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CÁC EM ĐỌC, HIỂU VÀ THẢO LUẬN 

Chúng con đã được học về công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, tình cảm giữa ông 

bà cha mẹ và con cái, cách đối xử của những người trong gia đình với nhau, và 

so sánh sự khác nhau giữa dân tộc Á Đông, Việt Nam và người Âu Mỹ, Úc, chúng 

con nhận thấy như sau: 

Trong phong tục của dân tộc Á Đông và Việt Nam, cha mẹ luôn chăm sóc, nuôi 

dưỡng và dạy dỗ con cái từ bé cho đến lúc trưởng thành. Khi con cái khôn lớn có 

thể sống tự lập, chúng vẫn thích ở gần cha mẹ. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Công 

cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” là vậy.  Đến khi 

có cháu, cha mẹ sẽ lo tiếp cho cháu. Nhưng đối với người Âu Mỹ và Úc, cha mẹ 

vẫn nuôi nấng dạy dỗ con cái, nhưng họ tập cho con cái sống tự lập và tự do hơn. 

Con cái thường thích sống ra riêng khi vừa đủ tuổi trưởng thành là 18 tuổi hay là 

21 tuổi. Con cái chỉ đến thăm viếng cha mẹ vào cuối tuần hay những dịp lễ. 

Khi cha mẹ già yếu, con cháu Việt Nam vẫn sống gần gũi hoặc sống chung và 

phụng dưỡng cha mẹ, đó là nền tảng đạo lý của người Việt Nam. Như câu ca dao: 

“Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Tình cảm của cha 

mẹ với con cái rất khắn khích và thương yêu. Đối với người Úc, vì con cái ra sống 

tự lập sớm, nên khi cha mẹ già yếu, thì cha mẹ sẽ có thể có cuộc sống cô đơn 

hơn. 

Con cháu Việt Nam vẫn được giáo dục theo truyền thống “Cây có cội, nước có 

nguồn, chim có tổ, người có tông”, con cháu luôn thờ phụng ông bà, tổ tiên, đến 

ngày Tết, ngày giỗ, con cháu luôn nhớ tới và làm lễ cúng Tết, cúng giỗ. 

Con cháu Việt Nam luôn thể hiện lòng hiếu thảo, kính trọng người lớn tuổi, đó là 

nền tảng đạo đức của người Việt Nam, mà thế hệ mai sau luôn duy trì và phát 

triển. 

Tóm lại, chúng con nhận thấy, thế hệ trẻ Việt Nam, sinh ra và trưởng thành trên 

đất Úc, chúng con luôn giữ gìn nền tảng đạo đức của người Việt Nam, tuy chúng 

con tập sống tự lập, không lệ thuộc nhiều vào cha mẹ, nhưng chúng con vẫn gần 

gũi và gắn bó với ông bà cha mẹ, thực hành những điều chúng con đã được giáo 

dục và dạy dỗ từ ông bà cha mẹ. 

(Bài này được học sau khi các em đã thảo luận theo nhóm và học các bài về công ơn cha mẹ và Bổn phận của 

con cái đối với cha mẹ) 



Trường VHVN Canley Vale       Lớp 6 Cô Minh Phương 

CHÍNH TẢ CHẠY 

Các em nghe, đọc, hiểu và điền nhóm từ vào ô thiếu chữ (có thể dùng dưới dạng 

chính tả chạy, một em đi nhìn bảng chữ, về đọc lại cho 1 hoặc 2 bạn viết. Nếu bạn gặp 

khó khăn, đánh vần cho bạn) 

Chúng con đã được học về công ơn________ ________ của cha mẹ, tình cảm giữa ông bà 

cha mẹ và con cái, cách _______ ______ của những người trong gia đình với nhau, và so 

sánh sự khác nhau giữa dân tộc Á Đông, Việt Nam và người Âu Mỹ, Úc, chúng con nhận 

thấy như sau: 

Trong ________ ________ của dân tộc Á Đông và Việt Nam, cha mẹ luôn ________ 

________, ________ _________và dạy dỗ con cái từ bé cho đến lúc trưởng thành. Khi con 

cái khôn lớn có thể sống tự lập, chúng vẫn thích ở gần cha mẹ. Tục ngữ Việt Nam có câu:  

“Công cha ______ ______ ______ ______, nghĩa mẹ như ______ ______ _______ _______ 

_____” là vậy.  Đến khi có cháu, cha mẹ sẽ lo tiếp cho cháu. Nhưng đối với người Âu Mỹ và 

Úc, cha mẹ vẫn nuôi nấng dạy dỗ con cái, nhưng họ tập cho con cái sống tự lập và tự do 

hơn. Con cái thường thích sống ra riêng khi vừa đủ tuổi trưởng thành là 18 tuổi hay là 21 

tuổi. Con cái chỉ đến ________ ________ cha mẹ vào cuối tuần hay những dịp lễ. 

Khi cha mẹ già yếu, con cháu Việt Nam vẫn sống gần gũi hoặc ________ ________ và 

_______ _________ cha mẹ, đó là nền tảng đạo lý của người Việt Nam. Như câu ca dao: 

“Một lòng ______ ______ ______ ______ cho tròn ________ ________ mới là đạo con”. 

Tình cảm của cha mẹ với con cái rất khắn khích và thương yêu.  Đối với người Úc, vì con cái 

ra sống tự lập sớm, nên khi cha mẹ già yếu, thì cha mẹ sẽ có cuộc sống cô đơn hơn. 

Con cháu Việt Nam vẫn được giáo dục theo truyền thống “Cây có cội, _______ ______ 

________, chim có tổ, _________ _______ _______”, con cháu luôn thờ phụng ông bà, tổ 

tiên, đến ngày Tết, ngày giỗ, con cháu luôn nhớ tới và làm lễ _______ ________, _______ 

_________. 

Con cháu Việt Nam luôn thể hiện lòng hiếu thảo, kính trọng người lớn tuổi, đó là nền tảng 

đạo đức của người Việt Nam, mà thế hệ mai sau luôn ______ _______ và ________ 

________.  Tóm lại, chúng con nhận thấy, thế hệ trẻ Việt Nam, sinh ra và trưởng thành 

trên đất Úc, chúng con luôn giữ gìn _______ _______ ________ ________ của người Việt 

Nam, tuy chúng con tập sống tự lập, không lệ thuộc nhiều vào cha mẹ, nhưng chúng con 

vẫn gần gũi và gắn bó với ông bà cha mẹ, thực hành những điều chúng con đã được giáo 

dục và dạy dỗ từ ông bà cha mẹ. 
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Dùng những từ trong ô điền vào bài đọc trên 

 

 

 

chăm sóc, thờ mẹ kính cha, nuôi dưỡng, dạy dỗ, nước có 

nguồn, thăm viếng cha mẹ, tuy nhiên, nuôi dạy, đối xử, 

phong tục, như núi Thái Sơn, nước trong nguồn chảy ra, 

phụng dưỡng, chữ hiếu, người có tông, duy trì, phát triển, 

nền tảng đạo đức, cúng Tết, cúng giỗ, sống chung. 

UU 
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CÁC EM RÚT THĂM VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU 

Gia đình 1 

Con có ông bà cha mẹ sống chung trong một nhà, con phải nói và làm gì trước 

và sau khi đi hoc, khi ông bà không khỏe, con phải làm gì? 

 

 

Gia đình 2 

Con chỉ sống chung với ba mẹ, ông bà ở nhà riêng không xa nhà con, con phải 

làm gì để tỏ lòng thương kính đối với ông bà. 

 

 

Gia đình 3 

Con chỉ sống chung với cha mẹ, ông bà con đều ở Việt Nam, con phải làm gì để 

luôn biết và nhớ tới ông bà mình. 

 

 

Gia đình 4 

Ba mẹ con đều đi làm, bà con sống chung với gia đình con, và bà là người đưa 

rước con đi học, con phải làm và nói gì với bà để tỏ lòng cám ơn bà đã giúp ba 

mẹ lo cho con. 
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CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH THU AN (CÁC EM ĐỌC, HIỂU VÀ THẢO LUẬN) 

Thu An, 12 tuổi đang học lớp 6, Mỹ Tâm 9 tuổi, học lớp 4, và em út là Thanh 

Thiện, 6 tuổi, học mẫu giáo. Ba mẹ đều đi làm mỗi ngày, Ba thường đi làm rất 

sớm, trước khi ba chị em thức dậy, mẹ là người đưa ba chị em đi học, xong mẹ 

mới đi làm. Ba chị em Thu An có Bà cùng ở chung. 

Mỗi sáng, bà, ba và mẹ đều dậy rất sớm. Mẹ chuẩn bị thức ăn để cho ba và mẹ 

mang đi làm, còn bà lo ăn sáng cho chị em Thu An và thức ăn trưa mang theo đi 

học. Mỗi ngày sau khi tất cả mọi người trong gia đình rời nhà để đi làm, đi học, 

chỉ còn bà một mình ở nhà. Bà thường ra sau vườn, chăm trồng những rau cải 

và hoa bà trồng. Thỉnh thoảng bà đi bộ tập thể dục, hay bà đến hội cao niên gặp 

gỡ những người bạn của bà. Bà còn giúp mẹ dọn dẹp công việc trong nhà để 

chiều mẹ về có thời gian lo cơm nước cho gia đình. Mẹ Thu An cũng rất bận rộn, 

mẹ vừa phải đi làm, lo cơm nước nấu những món ăn ngon cho gia đình. Ba đi 

làm dài giờ hơn, nên chị em Thu An chỉ có thời gian với ba vào buổi tối. Ba thường 

xem xét bài học bài làm của Thu An và Mỹ Tâm. Ba cũng hỏi về những sinh hoạt 

trong trường. Còn Thanh Thiện thích bà đọc và kể chuyện cổ tích. Thanh Thiện 

nhớ nằm lòng những chuyện bà kể như Tấm Cám, Cô bé lọ lem hay Cô bé quàng 

khăn đỏ. Cuối tuần ba chị em Thu An đều được đi học tiếng Việt. Nhờ Bà chỉ dạy 

thêm nên ba chị em nói, đọc và hiểu được tiếng Việt khá giỏi. Ngoài ra Thu An 

và Mỹ Tâm còn được ba mẹ cho đi học thêm, học đàn, học vẽ. Thanh Thiện được 

đi học bơi. 

Tuy Thu An được 12 tuổi, nhưng em ít khi lo phụ mẹ việc nhà, vì tất cả đều được 

bà lo hết, em chỉ đi học, chơi và nói chuyện với bạn qua Iphone hay FaceBook. 

Em cũng không thu dọn phòng cho ngăn nắp, gọn gàng vì em nghĩ là đã có bà 

hay mẹ làm giúp em. 

Hai chị em Thu An và Mỹ Tâm học khá, cả trường Úc và Việt. Hai em đều lễ phép 

với người lớn tuổi và thầy cô giáo. Em Thanh Thiện tuy có ham chơi nhưng em 

cũng nghe lời ba mẹ và gần gũi với bà. 
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NHÓM THẢO LUẬN DỰA THEO CÁC CÂU HỎI 

 

1. Theo em, ba chị em Thu An, Mỹ Tâm và Thanh Thiện được sinh ra và lớn 

lên trong một gia đình như thế nào? 

 

2. Mỗi ngàyb làm gì? Bà thích làm gì? 

 

3. Sinh hoạt mỗi ngày của ba mẹ ra sao? 

 

4. Kể ra những sinh hoạt của ba chị em Thu An, Mỹ Tâm và Thanh Thiện. 

 

5. Em nhận thấy những ưu điểm và khuyết điểm gì của ba chị em. 

 

6. Ngày của mẹ sắp đến, em nghĩ ba em này phải làm gì để thể hiện lòng yêu 

thương của các em với bà và mẹ. 

 

7. Theo em, ba em này là học sinh khá và đủ ngoan với vai trò và bổn phận 

của người con trong gia đình chưa? 
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BÀI ĐỌC THÊM:  THƯƠNG MẸ GIÀ YẾU 

 

Hàn Bá Du ở với mẹ rất có hiếu. Những lần lầm lỗi, Du thường bị mẹ đánh đòn. 

Mọi lần Du không khóc. Một hôm Du phải đòn, khóc mãi, Bà mẹ thấy vậy hỏi: 

“Mọi khi con có lỗi, bị mẹ đánh, con chịu ngay, sao lần này lại khóc lâu như thế?” 

“Mọi lần mẹ đánh, con không khóc vì con thấy đau. Chắc mẹ còn mạnh. Nhưng 

lần này con thấy không đau mấy! Chắc mẹ đã yếu. Con thương mẹ mà khóc”. 

Hàn Bá Du thật là người con có hiếu, đã không oán mẹ mà lại còn thương mẹ. 

Làm con phải hết lòng thương mến cha mẹ. 
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Các em phân biệt các từ sau 

Giỗ: đám giỗ: Lễ tưởng niệm ngày người đã chết hằng năm. 

Dỗ: dạy dỗ: dạy bảo, khuyên răn một cách ân cần và dịu dàng. 

Vỗ: vỗ tay: đập hai lòng bàn tay cho phát thành tiếng 

Sinh: sinh nhật: ngày sinh 

Xinh: xinh đẹp: rất đẹp, rất thích 

Xin: xin phép, xin lỗi 

Các em viết câu với những từ trên 
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LÀM THẺ HÌNH  

 

 
 

 
 

 https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/16/four-
10-dads-have-not-seen-kids-fathers-day-survey-finds/ 
 

 

 
 

 
 
 

http://theplannersvn.com/demo/admin/upload/images
/blog/Hoa%20Andrew/FZN_2078.jpg 

 

 

Ngày lễ Cha Ngày lễ mẹ 

Lễ cưới 
Lễ đính hôn (Đám Hỏi) 

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/16/four-10-dads-have-not-seen-kids-fathers-day-survey-finds/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/16/four-10-dads-have-not-seen-kids-fathers-day-survey-finds/
http://theplannersvn.com/demo/admin/upload/images/blog/Hoa%20Andrew/FZN_2078.jpg
http://theplannersvn.com/demo/admin/upload/images/blog/Hoa%20Andrew/FZN_2078.jpg
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https://thuthuat.taimienphi.vn/nhung-loi-chuc-thoi-
noi-cho-be-trai-be-gai-y-nghia-nhat-36199n.aspx 

 

 

 
 

 

 
 

 https://phongthuyphuongdong.vn/van-khan-
le-cat-ky/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thôi Nôi (sinh nhật 1 tuổi) Đầy tháng 

Đám giỗ Đám Tang 

https://thuthuat.taimienphi.vn/nhung-loi-chuc-thoi-noi-cho-be-trai-be-gai-y-nghia-nhat-36199n.aspx
https://thuthuat.taimienphi.vn/nhung-loi-chuc-thoi-noi-cho-be-trai-be-gai-y-nghia-nhat-36199n.aspx
https://phongthuyphuongdong.vn/van-khan-le-cat-ky/
https://phongthuyphuongdong.vn/van-khan-le-cat-ky/
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Trò chơi thẻ hình (Cách chơi) 

Em có thẻ phải dùng hành động diễn tả (không được nói) để em được hỏi phải 

đoán ra đó là hình gì, em này có thể hỏi nhiều câu cho tới khi đoán đúng. Khi 

đã đoán đúng, em lên bảng viết tên hình mình đã đoán. 

Và tiếp tục 2 em khác. 

(Trước khi chơi, giáo viên phải giải thích tên gọi của các ngày lễ trong cuộc đời trưởng thành 

của con người) 

(Nếu cần tham khảo thêm ý nghĩa của các ngày lễ, xin vào Google) 


