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Bài Học 07:  Kể Chuyện theo Tranh 
  

A. Giới Thiệu: 

Kể Chuyện theo Tranh 

 Kể chuyện theo tranh là một hình thức học ngôn ngữ rất thông dụng cho trẻ em 

từ Lớp Vỡ Lòng.  Qua hình ảnh, các em được hướng dẫn để kể những câu chuyện 

theo trí tưởng tượng.  Các em hãy xem ví dụ đầu tiên về một bức tranh sơn mài – “Dắt 

Trâu Trở Về” sau đây.  

 

Hình 1: Bức Tranh Sơn Mài “Dắt Trâu Trở Về” 
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Nông thôn Việt Nam có những cảnh lạ và thanh bình trong những thời không 

chiến tranh.  Hãy quan sát và dùng suy nghĩ của em để viết nên câu chuyện được cho.  

B. Phương Pháp: 
 

Đây là các bước yêu cầu mà các em cần làm:  

1. Quan sát tranh vẽ và liệt kê các danh từ, động từ, cụm danh từ hay cụm động từ 

có thể về bức tranh.  

2. Nối tất cả các danh từ, động từ, cụm danh từ hay cụm động từ thành những họa 

đồ có ý nghĩa qua trí tưởng tượng của em.  

3. Viết lại một đoạn văn hoàn chỉnh dựa trên những họa đồ mà em đã vẽ.  

 

Trong bài này, lẽ tất nhiên có nhiều cách giải, nhưng hãy chọn giải pháp nào mà em 

cho là hợp lý nhất. Với bức tranh sơn mài mô tả về cảnh sinh hoạt tại nông thôn Việt 

Nam được cho, chúng ta có thể liệt kê các danh từ, cụm danh từ, động từ và cụm động 

từ như sau:  

Danh Từ & Cụm Danh Từ:  Động Từ và Cụm Động Từ:  

• Con trâu  

• Bà lão  

• Áo đỏ  

• Đôi guốc  

• Lưng còng  

• Cầm dây kéo theo (bà lão)  

• Bước đi (bà lão)  

• Bước thong thả theo (con trâu)  

• Gặm cỏ (con trâu)  

• Vác chổi (bà lão)  

• Chuyển dần sang tối (bầu trời 
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• Đôi vai gầy  

• Dây dắt trâu  

• Cây chổi  

• Chuồng trâu  

• Ngôi nhà lá  

• Con đê  

• Con sông  

• Ao cá  

• Cây dừa  

• Bầu trời buổi chiều  

• Vườn cây um tùm  

• Cỏ xanh mượt  

 

chiều)  

• Nằm cạnh (chuồng trâu)  

• Dẫn tới (chuồng trâu)  

• Mang vào chân (guốc, bà lão)  

• Ngăn ra (con đê)  

• Ẩn hiện xa xa (ngôi nhà lá)  

 

 

 
Sau đó, các em có thể nối các cụm từ này thành một họa đồ hệ thống để chỉ sự liên hệ 

của các sự vật. Tất nhiên đây chỉ là một mô hình giúp chúng ta hiểu được các sự vật 

liên hệ thế nào chứ không phải là mô hình duy nhất đúng. 
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Hình 2: Họa Đồ Hệ Thống Chỉ Sự Liên Hệ của Sự Vật trong Bức Tranh 

 

Cuối cùng, chúng ta có thể viết thành đoạn văn hoàn chỉnh như sau:  

Khi trời buổi chiều đang chuyển dần sang tối, bà lão dắt dây dẫn theo con 

trâu bước đi thong thả trên con đê dẫn về chuồng của nó nằm cạnh bờ sông. Bà 

không quên vác theo cây chổi trên đôi vai gầy để quét dọn chổ ngủ cho nó. Con 

trâu có vẻ ung dung lắm khi vừa đi vừa gặm cỏ xanh mượt mọc trên con đê ngăn 

giữa con sông và ao cá phía trước. Khi con trâu đã an vị, bà lão tiếp cất bước 

trên đôi guốc lọc cọc để trở về ngôi nhà lá đang ẩn hiện sau những lùm cây với 

những rặng dừa bao phủ. 
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C. Bài Tập Trong Lớp và Về Nhà 
 

 Hãy dùng phương pháp được giới thiệu ở trên để mô tả những câu truyện dựa 

theo các bức tranh sau: 

 

Hình 3: Thú Rừng Hoang Dã Phi Châu 
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Hình 4: Cảnh Sông Nước Miền Quê 

 

D. Tài Liệu Tham Khảo: 
1. Dắt Trâu Trở Về. (n.d.). Retrieved November 10, 2015, from 

http://farm4.staticflickr.com/3338/4623420765_e9c15c23c0_z.jpg  
2. African wildlife elephant painting lion art. (n.d.). Retrieved November 10, 2015, from 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact
=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjJ4-
mahckCFRTfYwodA4UI1A&url=https://hdwallpapers.cat/african_wildlife_elephant_painti
ng_lion_art_hd-wallpaper-1461844/&bvm=bv.106923889,d.cGc&ps 

3. Tranh Lua. (n.d.). Retrieved November 10, 2015, from 
https://123vietnamarts.files.wordpress.com/2013/04/tranh-lua.jpg 

 

http://farm4.staticflickr.com/3338/4623420765_e9c15c23c0_z.jpg�
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjJ4-mahckCFRTfYwodA4UI1A&url=https://hdwallpapers.cat/african_wildlife_elephant_painting_lion_art_hd-wallpaper-1461844/&bvm=bv.106923889,d.cGc&ps�
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjJ4-mahckCFRTfYwodA4UI1A&url=https://hdwallpapers.cat/african_wildlife_elephant_painting_lion_art_hd-wallpaper-1461844/&bvm=bv.106923889,d.cGc&ps�
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjJ4-mahckCFRTfYwodA4UI1A&url=https://hdwallpapers.cat/african_wildlife_elephant_painting_lion_art_hd-wallpaper-1461844/&bvm=bv.106923889,d.cGc&ps�
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjJ4-mahckCFRTfYwodA4UI1A&url=https://hdwallpapers.cat/african_wildlife_elephant_painting_lion_art_hd-wallpaper-1461844/&bvm=bv.106923889,d.cGc&ps�

	A. Giới Thiệu:
	B. Phương Pháp:
	C. Bài Tập Trong Lớp và Về Nhà
	D. Tài Liệu Tham Khảo:

