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PHIẾU BÀI GIẢNG: CON RỒNG CHÁU TIÊN 

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

I. Tìm hiểu chung  

a.Thể loại: Truyền thuyết  

- Là loại truyện dân gian tuyền miệng, kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch 

sử thời quá khứ.  

- Thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. 

- Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử.  

b. Văn bản 

- PTBĐ: Tự sự 

- Nhân vật chính: Lạc Long Quân và Âu Cơ 

* Tóm tắt  

Xưa, ở miền đất Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi Rồng, tên là Lạc Long Quân. Trong 

một lần lên cạn giúp dân diệt trừ yêu quái, Lạc Long Quân đã gặp và kết duyên cùng 

nàng Âu Cơ vốn thuộc dòng họ Thần Nông, sống ở vùng núi cao phương Bắc. Sau đó Âu 

Cơ có mang và đẻ ra cái bọc một trăm trứng; nở ra một trăm người con. Vì Lạc Long 

Quân không quen sống trên cạn nên hai người đã chia nhau mỗi người mang năm mươi 

người con, người lên rừng, kẻ xuống biển. Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn lên 

làm vua, xưng là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. 

Khi vua cha chết thì truyền ngôi cho con trưởng, từ đó về sau cứ cha truyền con nối đến 

mười tám đời, đều lấy hiệu là Hùng Vương.  

c. Bố cục:  Chia làm 3 đoạn  

Bố cục: 3 phần. 

- Đoạn 1 từ đầu đến “Long Trang”: Lạc Long Quân và Âu Cơ kết duyên  

- Đoạn 2 tiếp đến: “Lên đường”: Việc sinh con của nàng Âu Cơ và chia tay của Lạc Long 

Quân và Âu Cơ 

- Đoạn 3 còn lại: Sự ra đời của nhà nước Văn Lang  

d. Giải thích từ khó: SGK trang 7, 8 Ngữ văn lớp 6 tập  

II. Đọc - hiểu văn bản  
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1. Nhân vật Lạc long Quân và Âu cơ: Đều là thần  

Nội dung Lạc Long Quân Âu Cơ 

Nguồn gốc cao quý Con trai Thần Biển, nòi 

Rồng, quen sống dưới nước 

Con gái Thần Nông, dòng 

Tiên, ưa sống trên cạn 

Hình dạng Mình Rồng, khôi ngô Xinh đẹp, duyên dáng 

Sự nghiệp Vô địch, nhiều phép lạ, diệt 

trừ yêu quái, dạy dân làm 

ăn 

Dạy dân phong tục, lễ nghi 

2. Chuyện sinh nở kì lạ của Âu Cơ và cuộc chia tay, chia con với Lạc Long Quân.  

* Kết duyên và sinh nở  

- Sự kết hợp tuyệt vời những gì đẹp nhất của thiên nhiên và con người, của hai giống nòi 

đẹp đẽ, tài giỏi và phi thường. 

- Chi tiết “cái bọc trăm trứng nở trăm con”: Hình tượng “một bọc” (tiếng Hán Việt là 

đồng bào) nghĩa là người Việt Nam là cùng một mẹ sinh ra.  => Nguồn gốc chúng ta thật 

cao đẹp, là con cháu rồng tiên, là kết quả của một tình yêu đẹp - mối lương duyên Tiên - 

Rồng.  

* Chia tay và chia con  

- 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên non. Khi có việc cần thì giúp đỡ lẫn 

nhau.  

3. Giải thích nguồn gốc Con Rồng cháu Tiên 

- Người Việt xuất thân cùng một nguồn gốc cao quý, cùng được đẻ ra từ bọc trăm trứng 

của Âu Cơ và Lạc Long Quân 

- Người Việt là Con Rồng cháu Tiên, con cháu của Vua Hùng 

⇒ Truyện giải thích nguồn gốc các dân tộc Việt Nam sinh sống trên khắp đất nước. Phản 

ánh nhu cầu khai phá và gây dựng các miền đất nước. Thể hiện tinh thần đoàn kết  

4. Ý nghĩa các chi tiết tưởng tượng, kì ảo  

* Các chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong truyện 

- Việc kết duyên của Lạc Long Quân và Âu Cơ có điểm kì lạ là mối lương duyên giữa 

con thần Long Nữ dưới nước và con gái dòng họ Thần Nông trên cạn 

- Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, trăng trứng nở ra trăm người con trai. Đàn con không cần 

bú mớm và tự lớn lên như thổi, khôi ngô, khỏe mạnh 



 

 

 

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa EduFly:  

130B, ngõ 128, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Hotline: 0987708400 – 0888588683 http://edufly.edu.vn  

Edufly Center 

- Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con thành 2 ngả: 50 người xuống biển theo cha, 50 

người lên rừng cùng mẹ 

- Người Việt là con cháu của Vua Hùng, nguồn gốc con Rồng cháu Tiên 

* Ý nghĩa  

- Tô đậm tính chất kì lạ, lớn lao, đẹp đẽ của nhân vật, sự kiện.  

- Thần kì hoá, linh thiêng hoá nguồn gốc giống nòi dân tộc. Qua đó, thêm tự hào, tôn 

kính dân tộc, tổ tiên…  

- Tăng sức hấp dẫn của tác phẩm.  

III. Tổng kết 

1. Giá trị nội dung 

Truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” nhằm giải thích, suy tôn nguồn gốc giống nòi và 

qua đó thể hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất cộng đồng Việt 

2. Giá trị nghệ thuật 

- Sử dụng nhiều chi tiết tưởng tượng, hoang đường, kì ảo 

- Hình tượng nhân vật mang dáng dấp thần linh 

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

BÀI TẬP TRÊN LỚP 

I. Trắc nghiệm 

1. Truyền thuyết là gì? 

A. Những câu chuyện hoang đường 

B. Câu chuyện với những yếu tố hoang đường nhưng có liên quan đến các sự kiện, hân 

vật lịch sử của một dân tộc 

C. Lịch sử dân tộc, đất nước được phản ánh chân thực trong các câu chuyện về một hay 

nhiều nhân vật lịch sử 

D. Cuộc sống hiện thực được kể lại một cách nghệ thuật 

2. Đặc điểm chủ yếu của truyền thuyết để phân biệt với thần thoại là gì? 



 

 

 

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa EduFly:  

130B, ngõ 128, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Hotline: 0987708400 – 0888588683 http://edufly.edu.vn  

A. Nhân vật là thần thánh hoặc là người 

B. Nhân vật và hành động của nhân vật không có màu sắc thần thánh 

C. Gắn liền với các sự kiện và nhân vật lịch sử 

D. Truyện không có yếu tố hoang đường, kì ảo 

3. Ý nghĩa nổi bật nhất của hình tượng cái bọc trăm trứng là gì? 

A. Giải thích sự ra đời của các dân tộc Việt Nam 

B. Ca ngợi sự hình thành nhà nước Văn Lang 

C. Tình yêu đất nước và lòng tự hào dân tộc 

D. Mọi người, mọi dân tộc Việt Nam phải thương yêu nhau như anh em một nhà 
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4. Nối ô chữ bên trái với một trong các ô chữ bên phải mà em cho là đúng 

  Lạc Long Quân 

   

  Âu Cơ 

   

Tổ tiên của người Việt là  Lạc Long Quân và Âu Cơ 

   

  Vua Hùng 

   

  Con Rồng 

5. Âu Cơ thuộc dòng họ thần nào? 

A: Thần Tiên                                                                           B: Thần Nông 

C: Thần Núi                                                                               D: Thần Đất 

6. Người con nào của Âu Cơ và Lạc Long Quân được tôn làm vua? 

A: Con út                           B: Con trưởng                              C: Con thứ 

7. Hùng Vương đặt tên nước là gì? 

A: Âu Lạc                                                                                 B: Văn Lang 

C: Đại Việt                                                                                D: Việt Nam 

II. Tự luận 

1. Hãy giải thích tên gọi “con Rồng cháu Tiên”? 

2. Theo em, người Việt Nam có nên tự hào về nguồn gốc con Rồng cháu Tiên của mình 

không? Tại sao? 

3. Em hiểu như thế nào về hai chữ “đồng bào” 

4. Cốt lõi lịch sử trong truyện Con Rồng cháu Tiên thể hiện rõ nhất ở những điểm nào? 

5. Hãy nêu lên ý nghĩa của các chi tiết kì lạ trong truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên. 
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BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Vẽ sơ đồ tư duy kiến thức văn bản “Con Rồng cháu Tiên” và trình bày trước lớp. 

 


