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PHIẾU BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: TRUYỆN CỔ TÍCH – NGỮ VĂN 6 

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG 

1. Tìm hiểu khái quát 

- PTBĐ: Tự sự 

- Nhân vật: Ông lão đánh cá, mụ vợ, cá vàng. 

- Ngôi kể: ngôi thứ ba. 

- Bố cục: 3 phần 

+Phần 1: Từ đầu đến “kéo sợi”:  Hoàn cảnh sống của gia đình ông lão 

+Phần 2: Tiếp đến “ý muốn của mụ”: Diễn biến các sự việc. 

+Phần 3: Còn lại: Kết thúc câu chuyện. 

 - Các sự việc chính: 

+ Ông lão đánh cá nghèo bắt được con cá vàng, con cá xin tha và hứa đền ơn. Ông lão 

thả con cá mà không đòi hỏi gì. 

+ Mụ vợ biết chuyện bắt ông lão đòi cá vàng đền ơn: cái máng lợn mới, ngôi nhà đẹp, 

làm nhất phẩm phu nhân, làm nữ hoàng. 

+ Mụ vợ còn đòi làm Long vương ngự trên mặt biển bắt cá vàng hầu hạ và làm theo ý 

mụ 

+ Kết quả: trở về thân phận cũ bên cái máng lợn ăn sứt mẻ 

2. Tìm hiểu chi tiết 

* Nhân vật mụ vợ 

- Đòi hỏi: 

+ Đòi cá vàng đền ơn 5 lần: cái máng lợn mới, ngôi nhà đẹp, làm nhất phẩm phu   nhân, 

làm nữ hoàng, làm Long vương . 

 +Mức độ đòi hỏi ngày một tăng: từ của cải vật chất đến danh vọng và quyền lực. 

- Thái độ với chồng: 

+ mắng: đồ ngốc 

+ quát to: đồ ngu 

+ mắng như tát nước: đồ ngu, ngốc  

+ nổi trận lôi đình, tát vào mặt: Mày ... 

+ nổi cơn thịnh nộ, sai người đi bắt ông lão... 
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  -> Lòng tham vô độ, đối xử tệ bạc với chồng 

* Nhân vật ông lão. 

- Trước lời cầu xin của cá: thả ngay, không cần đền ơn 

- Trước những đòi hỏi của mụ vợ: răm rắp làm theo, không dám can ngăn, không dám 

trái lời 

-> Tốt bụng, nhân hậu, không, tham lam nhưng nhu nhược, cam chịu . 

* Hình tượng cá vàng: 

- Đền ơn 4 lần 

- Lần thứ 5 không đền ơn nữa mà thu lại tất cả. 

->Tượng trưng cho lòng biết ơn của nhân dân đối với những người nhân hậu. 

- Đại diện cho lòng tốt, cái thiện, trừng trị kẻ tham lam, bội bạc 

 *Hình tượng biển cả. 

  - Lần 1: gợn sóng êm ả 

  - Lần 2: đã nổi sóng 

  - Lần 3: nổi sóng dữ dội 

  - Lần 4: nổi sóng mù mịt 

    - Lần 5: nổi sóng ầm ầm 

->Là sự phản ứng của thiên nhiên, đất trời, của nhân dân trước thói xấu, lòng tham 

vô độ của mụ vợ ông lão . 

* Kết thúc truyện 

Vợ chồng ông lão trở về cuộc sống ban đầu 

->Nêu lên bài học đích đáng cho những kẻ tham lam. 

-Cách kết thúc độc đáo theo lối vòng tròn: trước thế nào, sau trở về như vậy. (không có 

hậu) 

III.Ghi nhớ 

1.Nghệ thuật:  

- Yếu tố tưởng tượng kì ảo qua hình tượng cá vàng tạo nên sức hấp dẫn 

- Có kết cấu sự kiện vừa lặp lại, vừa tăng tiến. 

- XD h/tượng n/vật đối lập, nhiều tầng ý nghĩa. Kết thúc trở về như ban đầu. 
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2. Ý nghĩa:  

- Ca ngợi lòng biết ơn đối với những người nhân hậu 

- Nêu lên bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc. 
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