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Bài số 8 

Thờ cúng tổ tiên 

Tổ tiên là các cụ đời xưa sinh ra ông bà, cha mẹ 

mình. Bởi có tổ tiên nên mới có ông bà cha mẹ, và 

có cha mẹ mới có mình. Vậy mình phải nhớ ơn tổ 

tiên mới được. 

Cho nên cứ đến ngày giỗ, ngày tết, thì con cháu 

đều đến tại nhà trưởng tộc mà cúng lễ tổ tiên. 

Cứ ngày giỗ cụ nào thì người trưởng tộc lại kể 

tính hạnh và công đức của cụ ấy cho con cháu nghe. 

Đấy cũng là một cách tỏ lòng nhớ ơn rất hay. 

 

Giải nghĩa 

- ngày giỗ: ngày tưởng nhớ người thân đã mất. 

- trưởng tộc: người đứng đầu họ. 

- tính hạnh: tính và nết. 

- công đức: nhưng việc làm tốt cho người chung 

quanh. 
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Ngữ vựng 

- tổ tiên: ancestors 

- ông bà: grandparents 

- cha mẹ: parents 

- ngày giỗ: commemoration day 

- ngày tết: new year’s day 

- cúng lễ: pay respect 

- trưởng tộc: clan chief 

- tính hạnh: behavior, manner 

- công đức: merit; good deeds 

- tỏ lòng: express, show your feelings 

 

Tập đọc 

 

Chính tả 

 

Hiểu bài - Trả lời câu hỏi 

1. Tổ tiên là những ai?  

________________________________  
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2. Tại sao phải nhớ ơn tổ tiên? 

____________________________________  

 

3. Ngày giỗ, ngày tết, con cháu làm gì? 

_____________________________________  

 

4. Một cách để tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên là làm gì? 

_____________________________________  

 

Học thuộc lòng 

Con người có tổ, có tông, 

Như cây có cội, như sông có nguồn. 

Ca dao 

 

cội, cỗi: gốc cây 

nguồn: nơi dòng nước phát khởi 

 

 


