
Bà i Họ c 02: “Bà Ngọ n Nế n Lung Linh” 

 

 

 

 

 

2.1 Giới Thiệu 
 

 “Ba Ngọn Nến Lung Linh” của Phương Thảo và Ngọc Lễ là một bài hát dành cho thiếu 

nhi.  Nội dung đề cao tình cảm yêu thương trong gia đình mà trong đó người ta có thể tìm được 

nguồn an ủi và nâng đỡ khi cần.  Một gia đình hòa thuận yêu thương không phải ai cũng có thể 

thừa hưởng được. Nhưng nếu may mắn có, chúng ta nên cảm tạ Thượng Đế cho sự may mắn ấy.  

Trong bài hát này, các em quan sát tại sao có một gia đình tốt là rất quý giá và cần gìn giữ.   

2.2 Nghi Vấn 
 

1) Ba ngọn nến tượng trưng cho điều gì? 

2) Hãy nêu lên điểm giống và khác nhau giữa ba ngọn nến và một gia đình. 

3) Dựa theo bài hát, em nghĩ thế nào là một gia đình tốt đích thực? 

4) Nếu một người được may mắn sống trong một gia đình hòa thuận yêu thương, người 

ấy nên làm điều gì? 

5) Nếu chẳng may một người (ví dụ: trẻ mồ côi) không có được một gia đình đích thực 

và tốt lành, người ấy nên hành xử như thế nào? 



2.3 Phân Tích 

Câu 1:  

Lung linh lung linh 

Tình mẹ tình cha 

 

Câu 2:  

Lung linh lung linh 

Cùng một mái nhà 

 

Câu 3: 

Lung linh lung linh 

Cùng buồn cùng vui 

 

 

Câu 4: 

Lung linh lung linh 

Hai tiếng gia đình 

  



Câu 5: Ba là cây nến vàng 

 

 

Câu 6: Mẹ là cây nến 
xanh 

 

 

Câu 7: Con là cây nến 
hồng 

 

 

Câu 8:  

Ba ngọn nến lung linh 

Ha ha ha ha ha 

 

   



Câu 9:  

Thắp sáng một gia đình 

Gia đình gia đình 

 

Câu 10:  

Ôm ấp ta những ngày 
thơ 

Cho ta bao nhiêu niềm 
thương mến 

 

 



Câu 11: 

Gia đình gia đình 

Vương vấn bước chân ra 
đi 

 

 

Câu 12: 

Ấm áp trái tim quay về 

Gia đình gia đình 

 

 
 

Câu 13: 

Ôm ấp ta những ngày 
thơ 

Cho ta bao nhiêu niềm 
thương mến 

 

 



Câu 14: 

Gia đình gia đình 

Bên nhau mỗi khi đớn 
đau 

 

 

Câu 15: 

Bên nhau đến suốt cuộc 
đời 

 

 
 

2.4 Tổng Hợp 
 

- Ba ngọn nến lung linh tượng trưng cho một gia đình sống động gồm cha, mẹ và con cái. 

-  Một gia đình gắn bó gồm các thành viên biết tương trợ với nhau để sống.  Trong khi ấy, 

ba ngọn nến gần nhau sẽ làm cho căn phòng sáng và đẹp hơn.  Một ngọn nến lẻ loi sẽ 

trông rất tối và buồn tẻ.  Giống như thế, một người sống cô độc cũng thiếu người chăm 

sóc khi ốm đau. 

- Một gia đình tốt phải là một gia đình giàu lòng yêu thương, hy sinh, chịu đựng, trợ giúp, 

ủi an và khích lệ.  Đó là nơi mà khi trở về, người ta cảm thấy rất ấm áp và không muốn 



rời xa.  Một gia đình ấm áp có thể làm cho người ta nghĩ tới suốt cả đời vì có nhiều kỷ 

niệm đẹp, buồn và vui. 

- Nếu chúng ta may mắn được sinh sống trong một gia đình tốt, chúng ta nên gìn giữ và 

hướng dẫn cho người khác biết làm thế nào chúng ta được hạnh phúc như vậy.  Chúng ta 

cũng nên giúp cho kẻ khác cũng được sống trong những gia đình nhiều hạnh phúc. 

- Không phải ai cũng có may mắn được sống trong gia đình hạnh phúc.  Tuy thế nếu chúng 

ta có thể cố gắng để đạt được điều đó, chúng ta nên làm.  Nếu không thể thay đổi gì được, 

chúng ta cũng nên xem ấy là thử thách của cuộc sống.  Khi vượt qua được thử thách, 

chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. 

 

2.5 Bài Tập Về Nhà 
 

2.5.1 Viết Thư Cho Bạn: 

 

 Hãy viết một lá thư cho một người bạn và kể về một gia đình hạnh phúc mà em biết 

được.  Dựa theo các câu hỏi trong phần Nghi Vấn, em hãy cố gắng trả lời hết các câu này trong 

lá thư.  Em có thể dùng ý tưởng trong phần Phân Tích và Tổng Hợp để làm cho bài văn phong 

phú hơn.  Sau khi đã có được bài văn hoàn chỉnh, hãy tập đọc tại nhà ít nhất năm lần cho đến khi 

lưu loát để chuẩn bị trình bày trong lớp vào buổi học tới. 

Yêu cầu của lá thư gồm các phần sau: 

1) Nơi viết, ngày… tháng…năm 

 Ví dụ: Anaheim, ngày 3 tháng 10 năm 2015 

2) Lời chào đầu 



 Ví dụ: Bạn thân mến, 

3) Một đoạn đầu bài 

4) Một hay nhiều đoạn thân bài 

5) Một đoạn kết luận 

6) Câu chào cuối 

 Ví dụ: Chào thân ái. 

7) Chữ ký và tên 

 

 

 

 

 



2.5.2 Kể Chuyện Theo Một Bức Tranh: 

 

Hãy dùng các chữ được cho để viết nên một câu chuyện ngắn về bức tranh bên dưới đây.  

- Quan sát 

- Giữ thăng bằng 

- Dựa vào 

- Chờ đợi sự khích lệ từ 

- Đợi cho thả ra 

- Nắm trong tay 

- Nhìn lên 

- Một Gia Đình 

- Người Cha 

- Người Mẹ 

- Người Con 

- Con Chó 

- Con Chim 

- Cậu Bé 
 

- Hạnh phúc 

- Chia sẻ 

- Vui vẻ 

 

 

 

 

Em có thể dùng họa đồ sau như một gợi ý. 

 



 

 

 

2.5.3 Tập hát: 

 

 Các em hãy tập hát bài “Ba Ngọn Nến Lung Linh” cho đến khi thuộc lòng để trình bày 

trong lớp vào kỳ học tới.  Hãy vào trang nhà tại http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=14650 và học 

bài hát này cho đến khi không cần nhìn theo màn ảnh hay tài liệu. 

http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=14650

