
                                      BỮA ĂN NGƯỜI VIỆT NAM 

PHẦN ĐỌC 

       Khi nhắc đến Văn hóa của người Việt thì không thể không nhắc đến văn hóa ăn uống. Bữa ăn 

của người Việt Nam là cả một bề sâu văn hóa nơi hội đủ rất nhiều yếu tố về cả vật chất và tinh 

thần. Bữa ăn là nơi cả nhà cùng quần sau một ngày làm việc, là nơi gắn kết tình cảm của mọi thành 

viên. Trong bữa cơm của người Việt thường có các món chính như: Món mặn, món xào, món luộc, 

canh và không thể thiếu chén nước chấm và cơm trắng. Các món ăn Việt thì khá phong phú và mỗi 

vùng miền đều có những đặc sản riêng nhưng khi nhắc đến ẩm thực Việt người ta nghĩ ngay tới 

các món như: Phở, Bún, Cơm tấm. Bánh xèo, Chà giò...Trong bữa ăn người Việt thường giữ một 

nét đẹp là lời mời, người nhỏ phải mời người lớn trước khi ăn và qua bữa ăn người Việt cũng dạy 

cho con cháu biết lề lối phép tắc ứng xử qua cách ăn uống. Người Việt thường dùng đũa để gắp 

thức ăn giống như một số dân tộc Á Đông khác. Có lẽ với người Việt dù có đi xa cũng luôn nhớ về 

những bữa cơm đoàn viên thấm đậm tình cảm Gia đình. 

 

CÂU HỎI 

1. Theo em bữa cơm của người Việt Nam thường có những món ăn gì? 

2. So sánh cách ăn của người Việt và người Phương Tây? 

3.  

THẢO LUẬN 

Em hiểu gì về câu ca dao, tục ngữ: 

 “ Ăn trông nồi ngồi trông hướng” 

“Ăn nên đọi nói nên lời” 

ĐỐ VUI 

1. Bánh gì ăn ít mà nhiều? (bánh đa) 

2. Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa? (Bánh ít) 

3. Bánh gì nhọn tựa răng cưa? (Bánh gai) 

4. Bánh gì nên nhgia4 sớm trưa vợ chồng (Bánh phu thê) 

5. Bánh gì nhỏ gọi mập đùng? (Bánh ú) 

6. Ví dầu cầu ván đóng đinh 

Cầu tre lắt lẻo ghập ghềnh khó đi? (Bánh bò) 



NỐI TỪ ĐÚNG VÀO HÌNH 

 

 

 

Gỏi cuốn 

 

 

 

Bún bò 

 

 

 

 

 

Phở 

 

 

 

 

 

Bánh xèo 

 

 

 

 

 

 

 
https://hi.com.vn/am-thuc/5-mon-an-phai-thu-khi-du-lich-da-nang.html 

 

 
http://khuyenmaivang.vn/du-lich/tour-da-na-ng-ba-na-ho-i-an-4n3d-kh-
ha-ng-nga-y-446667.html 

 

 
https://i0.bookcdn.com/data/Photos/Big/2798/279878/279878929/Silk-
Queen-Hotel-photos-Exterior.JPEG 

 

 
https://twitter.com/nauankhongkhovn 
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TRÒ CHƠI VỀ MÓN ĂN 

Hướng dẫn học sinh làm gỏi cuốn 

Giáo viên sẽ chuẩn bị các vật dụng: 

Bánh tráng, rau, mì, chả…bao nilon làm tấm trải để cuốn. 

 

 

 

 

 

 

 



TẬP HÁT: 

BÀI HÁT: QUẢ GÌ? 

Quả gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quả khế. Ăn vào thì chắc là chua? Vâng vâng, 

chua thì để nấu canh chua Quả gì mà da cưng cứng? Xin thưa rằng quả trứng. Ăn vào 

thì nó làm sao? Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao Quả gì mặc bao nhiêu áo? Xin 

thưa rằng quả pháo Xin vào thì chắc là dai? không dai, nhưng mà nổ điếc hai tai. Quả gì 

mà lăn lông lốc? Xin thưa rằng quả bóng Sao mà quả bóng lại lăn? Do chân, bao người 

cùng đá trên sân. Quả gì mà gai chi chít? Xin thưa rằng quả mít. Ăn vào thì chắc là đau? 

Không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau. Quả gì mà to to nhất? Xin thưa rằng quả đất. 

To bằng quả mít mật không? To hơn, to bằng nghìn núi thái sơn.  

 

                                                                                                                   THẦY MINH 


