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LỚP 4

TẬP ĐỌC

CHỢ TẾT





Bài đọc chia làm 4 đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu ... ra chợ tết.

+ Đoạn 2: Họ vui vẻ … cười lặng lẽ.

+ Đoạn 3: Thằng em bé … như giọt sữa.

+ Đoạn 4: Phần còn lại.

Chợ Tết

Đoàn Văn Cừ
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Chợ Tết

Đoàn Văn Cừ

Luyện đọc

- Từ khó:

- Giải nghĩa từ:

dải mây trắng, nóc nhà gianh, viền trắng, 

* Ngắt câu:

Dải mây trắng / đỏ dần trên đỉnh núi

Sương hồng lam / ôm ấp nóc nhà gianh

Trên con đường / viền trắng mép đồi xanh

The: 

Đồi thoa son: 



Chợ Tết

Đoàn Văn Cừ

Tìm hiểu bài

1. Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp 

như thế nào ?

1. Mặt trời lên làm đỏ dần những dải mây trắng và những 

làn sương sớm. Núi đồi cũng như làm duyên – núi uốn 

mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son. Những tia 

nắng nghịch ngợm nháy hoài trong ruộng lúa.

2. Mỗi người đến chợ Tết với những dáng vẻ riêng 

ra sao ?

2. Những thằng cu mặc áo đỏ chạy lon xon. Các cụ già 

chống gậy bước lom khom. Cô gái mặc yếm màu đỏ thắm 

che môi cười lặng lẽ. Em bé nép đầu bên yếm mẹ. Hai 

người gánh lợn, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo họ. 
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Chợ Tết

Đoàn Văn Cừ

Tìm hiểu bài

3. Bên cạnh những dáng vẻ riêng, những người đi chợ Tết 

có điểm gì chung ?

3. Điểm chung giữa họ : ai ai cũng vui vẻ (tưng bừng ra 

chợ tết, vui vẻ kéo hàng ra chợ tết)

4. Bài thơ là một bức tranh giàu màu sắc về chợ Tết. Em 

hãy tìm những từ ngữ đã tạo nên bức tranh giàu màu 

sắc ấy.

4. Những từ ngữ đã tạo nên bức tranh giàu màu sắc ấy

là: trắng, đỏ, hồng lam, xanh, biếc, thắm, vàng, tía, son.

Ngay cả màu đỏ cũng có nhiều cung bậc: hồng, đỏ, tía,

thắm, son.
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Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020
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Chợ Tết

2. Nội dung

Cảnh chợ Tết miền trung du có nhiều nét đẹp 

về thiên nhiên, gợi tả cuộc sống êm đềm của 

người dân quê.

1. Đọc đúng: 

Nóc nhà gianh, lon xon, lom khom, ngộ nghĩnh.
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Chợ Tết

Đoàn Văn Cừ
Đọc diễn cảm

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi

Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh

Trên con đường viền trắng mép đồi xanh

Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc

Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon

Vài cụ già chống gậy bước lom khom

Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ                               

Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ

Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu

Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau

Dải mây trắng  đỏ dần trên đỉnh núi

Sương hồng lam  ôm ấp nóc nhà gianh

Trên con đường viền trắng mép đồi xanh

Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc

Những thằng cu áo đỏ  chạy lon xon

Vài cụ già chống gậy  bước lom khom

Cô yếm thắm  che môi cười lặng lẽ

Thằng em bé  nép đầu bên yếm mẹ

Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu

Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau



Một số hình ảnh chợ Tết
Chợ phiên ngày Tết Mua giang chẻ lạt để gói bánh



Mua bán trái cây





Mua lá để gói bánh.





-Học thuộc lòng bài thơ.


