Đề bài: NHỚ VIỆT BẮC.
I.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Chú ý các từ ngữ: núi giăng, mơ nở, hoa chuối, dao gài thắt lưng.
- Ngắt nghỉ hơi đúng, linh hoạt giữa các dòng thơ lục bát.
- Biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
2.Rèn kĩ năng đọc hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ ngữ khó trong bài:Việt Bắc, ân tình, thuỷ chung…
- Hiểu nội dung bài: ca ngợi đất và người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi.
3.Học thuộc lòng 10 dòng thơ đầu.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- Bản đồ để chỉ cho hs biết 6 tỉnh của chiến khu Việt Bắc.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của HS

A.Bài cũ

-4 hs tiếp nối nhau kể lại 4 đoạn của

-4 hs kể lại chuyện

(5 phút)

câu chuyện Người liên lạc nhỏ.

và trả lời câu hỏi.

Tiến trình
dạy học

-Trả lời:
+Anh kim Đồng nhanh trí và dũng cảm
như thế nào?
-Nhận xét bài cũ.
B.Bài mới:
1.GT bài

-Nhớ Việt Bắc.

(2 phút)

-Gv ghi đề bài.

2.Luyện

2.1.Gv đọc diễn cảm toàn bài: giọng

đọc

hồi tưởng, thiết tha, tình cảm.

(15 phút)

2.2.Gv hướng dẫn hs luyện đọc, kết

-Hs chú ý lắng nghe.

hợp giải nghĩa từ:
a. Đọc từng câu thơ nối tiếp:
-Hs nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ lượt

-Đọc theo yêu cầu.

1.
-Rèn đọc từ khó: núi giăng, mơ nở, hoa
chuối, dao gài thắt lưng.
-Hs đọc từng câu thơ nối tiếp lần 2
b. Đọc từng khổ thơ nối tiếp.
-Hs nối tiếp nhau đọc 2 khổ thơ trong
bài.
-Hs1: đọc 4 dòng đầu.
-Hs2: đọc 6 dòng thơ tiếp.
-Hs3: đọc khổ thơ 2.
-Gv hướng dẫn hs ngắt nhịp thơ đúng,
ví dụ:
Ta về / mình có nhớ ta /
Ta về / ta nhớ /những hoa cùng
người.//
Rừng xanh / hoa chuối đỏ tươi /
Đèo cao nắng ánh / dao gài thắt lưng
//
Ngày xuân / mơ nở trắng rừng /
Nhớ người đan nón/ chuốt từng sợi

-3,4 hs luyện đọc.

dang //
Nhớ khi giặc đến / giặc lùng /
Rừng cây / núi đá / ta cùng đánh Tây
//

-1 hs đọc.

-1 hs đọc chú thích.
c. Đọc đồng thanh trong nhóm.

-Đồng thanh.

3.Tìm hiểu d.Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài 1 lần. -Đọc thầm.
bài

-Cả lớp đọc thầm 2 dòng thơ đầu, trả

(8 -10

lời:

-Nhớ hoa: hiểu rộng

phút)

+Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở

ra là nhớ cảnh, núi

Việt Bắc?

rừng Việt Bắc, nhớ
người: nhớ con
người Việt Bắc và
cảnh sinh hoạt: dao
gài thắt lưng, chuốt
dang, hái măng,
tiếng hát ân tình.
-Nghe.

-Gv: Ta: chỉ người miền xuôi, mình:
chỉ người Việt Bắc, thể hiện tình cảm
thân thiết.

-Mọi người trong

-Yêu cầu hs đặt câu với từ: ân tình.

xóm em sống rất ân
tình.
-1 hs đọc, lớp đọc

-1 hs đọc từ câu 2 đến hết bài thơ, cả
lớp đọc thầm, suy nghĩ, trả lời:

thầm, trả lời.

+Tìm những câu thơ cho thấy:

-Với cảnh rừng xanh

a.Việt Bắc rất đẹp?

tươi: ngày xuân mơ
nở trắng rừng, ve kêu
rừng phách đổ vàng,
rừng thu trăng rọi
hoà bình.
-Nghe.

-Gv chốt ý: các hình ảnh trên rất đẹp và
tràn ngập màu sắc: xanh, đỏ , trắng,
vàng.

-Rừng cây núi đá ta

b.Việt Bắc đánh giặc rất giỏi?

cùng đánh Tây, núi
giăng …dày, rừng
che bộ đội…quân
thù.
-Đọc thầm.

-Hs đọc thầm lại cả bài thơ.

-Đèo cao nắng ánh

+Những câu thơ nào thể hiện vẻ đẹp

…thắt lưng, nhớ

của người Việt Bắc?

người đan nón…sợi
dang, nhớ cô em
gái…thuỷ chung.
-Nghe.

-Gv chốt ý: Người Việt Bắc chăm chỉ
lao động, đánh giặc giỏi, sống ân tình,
4.Học

thuỷ chung với nhau.

-1 hs đọc toàn bài

thuộc lòng

-1 hs đọc lại toàn bài thơ.

thơ.

bài thơ

-Luyện đọc thuộc.

(5-8 phút)

Hướng dẫn hs đọc thuộc lòng 10 dòng
thơ đầu.

- Thi đọc.

-Nhiều hs thi đọc 10 dòng thơ.

-Nghe, nhận xét bạn

-Cả lớp và gv nhận xét, bình chọn bạn

đọc.

5.Củng cố,

đọc hay nhất.

dặn dò:

-1 hs đọc lại cả bài thơ.

(2 phút)

-Hỏi về nội dung bài thơ?
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà đọc thuộc 10 dòng thơ
đầu, khuyến khích hs đọc thuộc cả bài
-Chuẩn bị bài sau: Một trường tiểu
học vùng cao.

-Hs trả lời.

