
Bà i Họ c 01: Bà i Hà t “Chọ Cọn” 

 

1.1 Giới Thiệu: 
 

 Bài hát “Cho Con” của ca nhạc sĩ  Phạm Trọng Cầu được nhiều người biết đến nhờ lời ca 

trong sáng và giai điệu nhẹ nhàng.  Nội dung của tác phẩm thích hợp cho thiếu nhi và cũng 

tương đối dễ hát.  Trong phần sau, chúng tôi sẽ dùng các họa đồ cùng hình ảnh minh họa để diễn 

tả nội dung và sự liên hệ giữa các nhân vật trong câu chuyện.  Cuốn sách này cũng có kèm theo 

một bộ DVD với bài “Cho Con” do nhóm ca sĩ Cao Thái Sơn trình bày.  Bài hát được đặt dưới 

dạng Power Point và chiếu thành một phim minh họa.  Các em học sinh có thể tập hát cho đến 

khi thuộc lòng.  Sau đó các em ngưng không nhìn lên màn ảnh để có thể hát không cần xem tài 

liệu. Trong khi học bài hát này, các em hãy quan sát và suy nghĩ về các nhân vật và sự việc trong 

mối liên hệ như thế nào với nhau.  Nếu thấy các chữ khó, các em có thể nhờ thầy cô hay phụ 

huynh giúp.  Các em cũng có thể tự tra cứu theo tự điển tiếng Việt-Việt hoặc Việt-Anh. 

 

1.2 Nghi Vấn 
 

1. Người cha ví mình như cánh chim để đưa con đi thật xa để làm gì? 

2. Người mẹ ví mình như cành hoa cài lên ngực của con nhằm mục đích gì? 

3. Tại sao ba mẹ lại khen ngợi người con là rất ngoan và rất hiền? 

4. Vì sao ba mẹ muốn che chở suốt cuộc đời của người con? 

5. Theo em, thế nào là một người con ngoan? 



6. Và thế nào là một người con hiền? Hiền và ngoan giống và khác nhau như thế nào? 

7. Ba mẹ là “lá chắn” nghĩa là gì?  Lá chắn chỉ là một binh khí hoặc một vật chống đỡ. Ba 

mẹ “chắn” những điều gì và chắn cho ai? 

8. Tác giả ngụ ý điều gì khi kết thúc bài hát bằng câu “Ba mẹ là quê hương”?’ 

 



1.3 Phân Tích Nội Dung Bài Hát “Cho Con” 

1.3.1 Câu 1: Ba sẽ là cánh chim 

 
 

1.3.2 Câu 2: Đưa con đi thật xa 

 
 

 

1.3.3 Câu 3: Mẹ sẽ là cành hoa 

 
 

1.3.4 Câu 4: Cho con cài lên ngực 

 
 

1.3.5 Câu 5: Ba mẹ là lá chắn 

 
 

1.3.6 Câu 6: Che chở suốt đời con 

 
 



1.3.7 Câu 7: Vì con là con ba 

 
 

 

1.3.8 Câu 8: Con của ba rất ngoan 

 
 

 

1.3.9 Câu 9: Vì con là con mẹ 

 
 

1.3.10 Câu 10: Con của mẹ rất hiền 

 
 



1.3.11 Câu 11: Ngày mai con khôn lớn 

 
 

1.3.12 Câu 12: Bay đi khắp mọi miền 

 

 
 

1.3.13 Câu 13: Con đừng quên con nhé 

 

 
 

1.3.14 Câu 14: Ba Mẹ Là Quê Hương 

 

 
 

 

1.4 Tổng Hợp 

Bài Học Toát Yếu 
 

- Con người được tồn tại và sinh sống là nhờ sự chăm sóc của cha mẹ, ông bà và những 

người đi trước.  Chính các thế hệ tiền bối cũng được chăm sóc và bảo vệ bởi các tổ 

tiên xa hơn nữa. 

- Khi chúng ta có được những điều tốt lành và trợ giúp cho sự sinh tồn và phát triển, 

chúng ta phải biết nghi ơn và cảm nhận sự hy sinh của các thế hệ cha mẹ, ông bà, hay 

tổ tiên đi trước.  

- Để sinh sống và tồn tại, con người cần nơi trú ngụ để dựng nhà, trồng trọt hay chăn 

nuôi.  Con người cũng cần nước để uống, thức ăn để lớn lên, không khí để thở, hay 



môi trường đủ sạch để không bịnh hoạn.  Những điều này là ân huệ của Trời hay 

Thượng Đế ban cho chúng và không phải tự nhiên mà có.  Những ân huệ đó được bày 

tỏ qua chính mảnh đất mà người Việt từ bao thế hệ đã sinh sống mà không phải dân 

tộc nào cũng được thừa hưởng.  Chính vì vậy, chúng ta phải biết tôn quý những ân 

huệ Trời ban qua việc gìn giữ và phát triển mảnh đất đó mà chúng ta đã được kế thừa. 

1.5 Bài tập về nhà 

1.5.1 Tập Hát 

 

Hãy tập bài hát “Cho Con” để trình bày trước lớp vào kỳ tới và vào dịp Lễ Bế Giảng.  

Lên trang nhà của trường tại http://vn.cddmmtanaheim.org/?cat=22 để tập hát theo cho đến khi 

thuộc lòng. 

1.5.2 Tập Làm Văn 

 

 Hãy trả lời tất cả các câu hỏi trong phần Nghi Vấn dưới dạng một bài luận văn.  Sau đây 

là yêu cầu của bài văn: 

Hãy dùng các ý tưởng trong phần Phân Tích và Tổng Hợp để làm phong phú thêm bài văn.  

Nếu bài văn có phần trang trí sẽ được thêm điểm.  Hãy tập đọc và trình bày tại nhà một cách 

lưu loát để diển tả trước lớp vào kỳ học tới. 

Yêu cầu của bài văn: 

1) Đầu bài (introduction paragraph) 

i. Trước đầu bài phải có một tựa bài (title). 

ii. Đầu bài phải có một câu chủ đề (thesis statement). 

 

http://vn.cddmmtanaheim.org/?cat=22%20


2) Thân bài (body) 

i. Mỗi đoạn trong thân bài gồm một hay nhiều ý liên hệ với nhau. 

ii. Mỗi đoạn thân bài hỗ trợ cho chủ đề. 

iii. Thân bài có thể dùng ví dụ trong các phần Phân Tích, Tổng Hợp hoặc từ 

những dẫn chứng bên ngoài.  

3) Kết luận 

i. Kết luận có thể là đoạn tóm tắt hay một kết luận bằng ý tưởng nào đó liên hệ 

đến điều đang bàn. 

ii. Kết luận phải liên quan đến đề bài (title) và chủ đề (thesis statement) 

4) Bài văn dài ít nhất một trang 

1.5.3 Trò Chơi 

 Hãy dùng các vật liệu được cho sau đây để điền vào họa đồ sao cho có ý nghĩa. 

- Đất đai 

- Con người 

- Văn hóa 

- nuôi dưỡng 

- đóng góp vào 

- ảnh hưởng 

- phát triển và bảo vệ 

- Quê hương 
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