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GHI CHÚ

Chủ đề 4: NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI
Bài 1: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Bài tập 1/ trang 96
a. chủ ngữ là “Vuốt” không thể hiện rõ được ở vị trí nào mà chỉ nêu chung
chung.
b. “Những cái vuốt ở chân, ở kheo” cho ta thấy vị trí rõ ràng hơn
Bài 2/ trang 97
a. So với cách dùng vị ngữ “bò lên” thì cách diễn đạt “mon men bò lên” (cụm
đồng từ) đã bổ sung thêm những thành phần miêu tả cách thức thực hiện hành
động, giúp ta hình dung rõ hơn thái độ của Dế Mèn đó là rón rén, sợ sệt, từ từ
bò lên sau khi biết chị Cốc đã bỏ đi.
b. So với cách dùng vị ngữ “khóc” thì cụm tinh từ “khóc thảm thiết” (cụm động
từ) diễn tả thêm cách thức thực hiện hành động , thể hiện rõ mức độ khóc lóc vô
cùng thương tâm, đau xót.
c. So với cách diễn đạt “nóng”, cụm từ “nóng hầm hập” (cụm tính từ) bổ sung
thêm thông tin về cái nóng, làm cho thông tin miêu tả trở nên chi tiết, giúp ta
hình dung mức độ nóng đạt tới đỉnh điểm, vô cùng oi bức, khó chịu.
Bài tập 3,4,5,6: SGK/97;98 (HS tự làm)
Bài 2: CÔ GIÓ MẤT TIÊN
I.ĐỌC VĂN BẢN VÀ CHUẨN BỊ NỘI DUNG
II. TÌM HIỂU CHI TIẾT
1. Thể loại: truyện đồng thoại
2. Phân tích:
a. Những công việc của Gió
+ Giúp chiếc thuyền đi nhanh hơn.
+ Giúp các loài hoa thụ phấn
+ Đưa mây về làm mưa
+ Gió mát cho co người, cây cối..
→ Gió giúp ích cho cỏ cây, loài vật, con người khiến mọi người đều yêu quý,
vui thích mỗi khi Gió đến.

b. Nỗi buồn của gió
- Gió buồn phiền khi không ai gọi tên.
- Gió bay đi với hi vọng tìm thấy tên của mình
→ Gió nhận ra hình dáng của mình là ở người khác: sự giúp đỡ của bản thân
mang đến lợi ích và niềm vui cho mọi người.
- Thông điệp của tác giả: những việc làm tốt có thể không ai nhìn thấy nhưng
chỉ cần chúng ta luôn biết quan tâm, giúp đỡ, mang lại niềm vui và tiếng cười
cho người khác thì mọi người sẽ yêu thương và quý trọng bạn.
III.TỔNG KẾT: SGK
Hoạt động 2:
Bài 1: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Kiểm tra, đánh giá -Các em hoàn thành các bài tập 3,4,5,6 SGK/97;98
quá trình tự học.
Bài 2: CÔ GIÓ MẤT TIÊN
Câu hỏi: Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc qua văn bản “ CÔ GIÓ
MẤT TIÊN” là gì?

