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

EM BÉ THÔNG MINH 

1. Tìm hiểu khái quát 

- PTBĐ: Tự sự 

- Nhân vật chính: Em bé - kiểu nhân vật thông minh vì qua các lần thử thách em bé đều 

vượt qua. 

- Bố cục 

+ Phần 1: Từ đầu đến “thật lỗi lạc”:  Nêu tình huống sự việc 

+ Phần 2: Tiếp đến “nước láng giềng”: Những thử thách và cách giải đố của em bé 

+ Phần 3: Còn lại: Kết cục của sự việc 

2. Tìm hiểu chi tiết 

    a/ Nhân vật em bé 

* Những thử thách 

- Hình thức: dùng câu đố thử tài -> Là một hình thức phổ biến trong truyện cổ DG nói chung 

và cổ tích nói riêng. 

- Tác dụng: Tạo ra thử thách để nhân vật bộc lộ tài năng. 

+ Tạo tình huống cho cốt truyện phát triển. 

+ Gây hứng thú hồi hộp cho người nghe. 

- Lần 1: Câu hỏi (câu đố) của viên quan: “Trâu cày... mấy đường”? 

- Lần 2: Lệnh của vua đối với dân làng: nuôi 3 con trâu đực đẻ thành 9 con trong 1 năm để 

nộp. 

- Lần 3. Lệnh của vua đối với cha con em bé: Từ 1 con chim sẻ làm thành 3 cỗ thức ăn. 

- Lần 4. Câu đố của sứ thần nước ngoài: xâu 1 sợi chỉ mảnh xuyên qua ruột con ốc vặn dài. 

Lần thách đố sau khó khăn hơn lần trước vì: 

+ Xét về người đố: Lần đầu là viên quan, 2 lần tiếp theo là vua, lần cuối là sứ thần nước 

ngoài. 

+ Xét về tính chất câu đố: câu đố sau oái ăm hơn (mức độ oái oăm tăng lên) 

* Cách giải đố 

- Lần 1: 

+ Người cha: ngẩn ra, chưa biết trả lời thế nào. 

+ Em bé: đố lại quan  
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-> đẩy thế bí về phía quan 

- Lần 2:  

+ Dân làng: lo lắng coi là một tai hoạ. 

+ Em bé: bảo rằng lộc vua ban, khóc thỉnh cầu vua phán bảo cha đẻ em bé cho mình 

-> để cho vua tự nói ra điều vô lí. 

- Lần 3: đưa kim may cho  sứ giả xin vua rèn cho thành con dao. 

-> đố lại 

- Lần 4:  

+ Các đại thần: vò đầu suy nghĩ , tìm mọi cách nhưng đều vô hiệu 

+ Các quan trạng, nhà thông thái đều lắc đầu bó tay. 

+ Em bé: vừa đùa nghịch, vừa hát . 

-> Dùng kinh nghiệm trong đời sống dân gian để giải đố  

* Kết quả:  

- Vua, đại thần, sứ thần thán phục tài của em. 

- Vua phong làm trạng nguyên. 

* Mục đích, ý nghĩa 

- Ca ngợi, đề cao trí thông  minh, mưu trí (Em bé thông minh không phải qua chữ 

nghĩa, văn chương, thi cử mà chủ yếu là ở cách ứng xử, đối đáp hết sức nhanh nhạy, 

hóm hỉnh, hành động, việc làm thông minh trong việc vận dụng những kinh nghiệm dân 

gian vào đời sống) 

- Tạo nên tiếng cười vui vẻ hồn nhiên trong đời sống  ang ngày. 

3. Ghi nhớ (SGK/74) 
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