
 DỰ ÁN VIẾT: TRUYỆN KỂ CHO BÉ 
Sách Nhân cách Đạo đức gối đầu giường cho các gia đình VN 

Dự kiến 1001 câu chuyện “Ngàn lẻ 1 đêm câu truyện phát triển nhân cách đạo đức” 
Dự án 1: Giai đoạn 1: 500 câu truyện kể cho bé (giai đoạn 1) => giai đoạn 2 là 1001 câu truyện 

Nằm trong Đề án Đọc truyện và Xem phim đúng cách 

Dự án 2 (tương tự): dự án 1000 clip quà tặng cuộc sống có lồng bộ câu hỏi chánh pháp (có sách hướng dẫn) 

Dự án 3 (tương tự): dự án 200 bộ phim giáo dục có lồng bộ câu hỏi chánh pháp (có sách hướng dẫn) 

Mục đích dự án: 

Tạo ra một bộ truyện viết về các anh hùng dân tộc, danh nhân trên thế giới. Chỉ với những mẫu chuyện ngắn nhưng 

tính giáo dục rất cao, đặc biệt thông qua cách viết, cách biên tập, cách đặt câu hỏi, ta làm nổi bật tinh thần Chánh 

Pháp (bỏ 3 độc, tăng 3 gốc, Bát chánh đạo) từ những tình tiết trong mẫu chuyện. Từ đó, giúp các bé tiếp cận, hiểu 

và dần áp dụng Chánh Pháp vào đời sống. Đây là điểm đặc biệt nhất của dự án. 

Đề tài kể truyện: Chọn tấm gương các anh hùng dân tộc, vĩ nhân, thánh nhân ở Việt Nam và Thế Giới vì:  

- Họ luôn có cuộc sống rất sâu sắc, nhiều câu chuyện rõ nét về 3 gốc rễ để chọn lọc và kể lại;  

Ví dụ: Truyện viết về Tướng quân Phạm Ngũ Lão thì nên được ưu tiên kể hơn là truyện về Rùa và Thỏ 

- Nhằm hình thành ước mơ và hoài bão, xây dựng những hình mẫu xung quanh 3 gốc rễ cho trẻ từ nhỏ, từ đó 

tạo nên tình yêu thương với đất nước - con người – muôn loài; 

- Cùng một đề tài, có thể khai thác ở nhiều lứa tuổi thông qua thay đổi cách kể, cách đặt câu hỏi. Là tiền đề để 

trẻ nghiên cứu sâu hơn khi lớn lên; 

Đối tượng đọc truyện Trẻ từ 4 tuổi trở lên, người lớn (Ông bà, Cha mẹ, …) cùng đọc truyện với trẻ 

Độ dài truyện kể  Kích thước tờ A5 (khoảng 20 – 25 dòng) cắt gọt ngôn từ cho đúng ý chính, dễ hiểu 

Bố trí truyện kể Một tờ A4  

Mặt trước: Nội dung truyện kể + 1-2 hình minh hoạ 

Mặt sau: 15 – 20 câu hỏi (Dễ / Trung bình* / Khó**) + Cảm nhận 

Nội dung (giai đoạn 1) Chuyện kể về các Anh hùng, Vĩ nhân (VN + thế giới), Thánh nhân, Bác Học 

Định hướng Kể chuyện cho bé theo chánh pháp 

Áp dụng 3 Gốc (Giới -đạo đức, lòng tốt |Định -nghị lực, kiên nhẫn |Tuệ -trí tuệ, hiểu biết) 

Bát chánh đạo, Nhân quả (Tội Phước, Nghiệp báo) 

CÁC BƯỚC CHUNG 

Bước 1: Với một đề tài, một nhân vật, đọc nhiều lần, nhiều bài (5-10 bài) 

Bước 2: Lọc ý chính cho dễ hiểu và phù hợp với lứa tuổi, bỏ phần thông tin không cần thiết (kiểu như sinh ngày 

tháng năm nào, bố mẹ con cái tên gì…). Đồng thời, viết lại trau chuốt hơn, diễn đạt trọn ý câu truyện. 

Bước 3: Đặt câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó. Có 3 cấp độ, cho trẻ và người cùng đọc với trẻ  

 Dễ: gợi nhắc những thông tin về nhân vật, tình huống câu chuyện 

 Trung bình: liên quan về đời sống, phân biệt thiện/ác từ những tình huống thực 

 Khó: câu hỏi liên quan về nhân quả (Nếu…thì…? Tại sao…?... như thế nào?), bát chánh đạo, 3 độc (tham, sân, 

si, sợ hãi, kiêu mạn), 3 gốc (giới: đạo đức, lòng tốt; định: nghị lực vươn lên; tuệ: trí tuệ, hiểu biết) 

KIẾN THỨC CẦN CÓ (được gọi là Chánh Pháp), phần này các bạn phải về tự học và tóm ý 1 số bài sau 

Đính kèm file PPTX khi soạn file trình chiếu 

1. Hiểu rõ giới định tuệ (đạo đức, trí tuệ, nghị lực) => Nghe kỹ bài 4 vòng tròn đào tạo, 3 gốc 

2. Hiểu rõ về 3 độc (tham, sân, si), sợ hãi, bản ngã => Nghe kỹ bài 3 độc + cấu trúc thân tâm 

3. Hiểu rõ bát chánh đạo (và bát tà đạo) => Nghe bài 8 chánh đạo (TCQ, TNT, 8 chánh đạo con đường hạnh phúc) 

4. Đã học và nghiên cứu về nhân quả, tội phước, nghiệp báo (Nghe “câu chuyện số mệnh” & loạt bài nhân quả) 

5. Hiểu và chấp nhận các qui luật: Vô thường, được mất (bài “8 ngọn gió đời, cô Tâm Tâm”, “Trở về từ cõi sáng”) 



 

KỸ THUẬT LỌC VÀ VIẾT LẠI TRUYỆN KỂ CHO BÉ  

(Câu chuyện đính kèm cuối văn bản) 

1. Biên tập cho đoạn văn hợp lý 

Với mục đích đưa bài học Chánh Pháp lồng ghép vào các câu chuyện, nên ta có thể biên tập lại phần nào để các 

câu chuyện trở nên hợp lý hơn, khoa học hơn. Làm sao nổi bật được ý mình muốn giáo dục cho bé. 

Ví dụ: 

Câu chuyện về vị danh tướng nhà Trần, Phạm Ngũ Lão vì lo nghĩ đến vận nước, không hề biết đến đoàn quân của 

Hưng Đạo Vương đang tiến tới, bị quân lính đâm mũi giáo vào đùi mà ông không hề biến sắc, điều này đã gây sự 

chú ý của Trần Hưng Đạo. 

Chi tiết này có phần hơi phi lý, ta có thể điều chỉnh lại theo hướng: Với chí lớn nuôi giữ trong lòng nhiều năm, 

mong muốn cống hiến cho đất nước, Phạm Ngũ Lão đã đón đầu đoàn quân của Trần Hưng Đạo, khả năng tập trung 

phi thường giúp ông không hề biến sắc dù bị mũi giáo của quân lính đâm vào đùi. Chính điều này đã gây sự chú ý 

đến Trần Hưng Đạo. 

 

2. Chọn lọc thông tin 

Loại bỏ những thông tin nặng về con số 

Mục đích đặt ra khi viết những câu chuyện này không đặt nặng các thông tin lịch sử (như ngày tháng năm sinh, địa 

điểm vùng miền, các chi tiết liên quan đến con số…) vì chúng khiến các bé cảm giác nặng nề khi đọc truyện và nếu 

nhớ thì đó chỉ là học vẹt, không có được sự thích thú thật sự khi đọc truyện.  

Ví dụ: 

Phạm Ngũ Lão sinh năm Ất Mão (1255), tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, nay là Ân Thi, Hưng Yên, mất năm 

Canh Thân (1320), thọ 65 tuổi. Ông là bậc danh tướng của triều Trần, từng có công lớn trong 2 cuộc chiến tranh 

chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288). 

Khi Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo ráo riết chuẩn bị cho cuộc đọ sức lần thứ hai với quân Nguyên, Phạm Ngũ 

Lão xin ứng nghĩa theo quân đi đánh giặc. Nhờ có đức độ hơn người lại có biệt tài võ nghệ, Phạm Ngũ Lão được 

Trần Hưng Đạo vừa trọng dụng vừa thương như con. 

Trần Hưng Đạo đã đem con gái nuôi của ông là Nguyên công chúa gả cho Phạm Ngũ Lão, đồng thời đem tiến cử 

cho vua Trần. Vua Trần phong ông đến chức Điện súy Thượng tướng quân, cho lập phủ đệ ngay trong vườn cau 

của triều đình tại kinh thành. Khi Phạm Ngũ Lão mất, vua thương tiếc mà nghỉ chầu đến năm ngày. 

Một đoạn truyện dài như vậy, nhưng những thông tin ta chọn lọc lại thường khá ít. (phần chữ màu đen), những 

đoạn chữ đỏ không cần thiết phải đưa vào câu chuyện, vì chúng thường gây nhiễu, khiến người đọc không nắm 

bắt được thông điệp chính cần truyền đạt. 

 

3. Tập trung ý chính cần truyền đạt 

Trọng tâm ta hướng đến ý chính muốn giáo dục bé. Làm sao bé chỉ cần nhớ và hiểu được ý chính này. Loại bỏ bớt 

các yếu tố phức tạp, khó hiểu 

Ví dụ: 

Trích dẫn 1 câu chuyện từ “Luân Lý Giáo Khoa thư”- bộ sách giáo dục rất nổi tiếng của nước ta trước 1975, nói về 

tính tức giận: 

 

Tiểu dẫn: VÌ TỨC GIẬN MÀ BỊ ONG ĐỐT 

Đinh ra chơi ngoài vườn, thấy ở bụi cây có cái hoa đẹp, chạy lại hái, để vào mũi ngửi. Chẳng ngờ có con ong ở trong 

hoa, đốt ngay vào cằm, rồi bay đi mất. Đinh tức giận đuổi theo đánh con ong. Bỗng thấy gần đấy có tổ ong, càng 

giận thêm, liền lấy hòn đá ném vào giữa tổ. Đàn ong bay ra, xúm lại đốt Đinh sưng cả mặt. Ấy cũng vì tức giận mà 

phải chịu đau. 

Ý chính 

Khi ta nói điều gì, hay làm việc gì, ta phải giữ mình, đừng có nóng nảy, tức giận. Tức giận lên thì thường quên mất 

cả lẽ phải, và có khi sinh ra làm xằng (làm quấy). 

Bài viết khá ngắn gọn nhưng trọng tâm ta đã nắm bắt được vấn đề câu chuyện muốn truyền đạt đó là sự nguy hại 

của tính nóng giận. 

 



4. Lựa chọn từ ngữ, sắp xếp: 

Đối tượng dành cho các bé khá nhỏ từ 4 tuổi trở lên, nên từ ngữ nên đơn giản về ý nghĩa, giúp bé không bị hiểu 

sai ý. Không phải tư duy phức tạp, phần khiến các bé phải tư duy nằm ở phần câu hỏi. Vì thế từ ngữ khi sử dụng 

phải rõ nghĩa, đồng thời hiện nay có tình trạng dùng sai ý nghĩa của từ. Người viết phải thường xuyên trau dồi, rèn 

luyện vốn từ. 

Ví dụ: một từ thường hay dùng sai ý nghĩa là 

“Vị tha” không có nghĩa là dễ tha thứ. Ta hay dùng: chúng ta nên có thái độ vị tha đối với những người nhận ra lỗi 

lầm. Nhưng thật ra ý nghĩa của từ này không phải vậy. Trong tiếng Hán-Việt, “vị” có nghĩa là vì ai, hoặc cái gì, còn 

“tha” là người khác, thành ra từ “vị tha” có nghĩa là “vì người khác”, ý nói người có đời sống tốt đẹp, biết hy sinh 

cho cộng đồng hoặc quan tâm, chia sẻ với nỗi niềm của những người xung quanh. 

 
PHƯƠNG PHÁP ĐẶT CÂU HỎI 

1. Mục đích câu hỏi 

- Giúp trẻ có thần tượng là các Vĩ Nhân, Bác Học, Anh Hùng, Thánh Nhân, ngưỡng mộ nhân vật đạo đức và dám 

ước mơ hoài bão về những điều tốt đẹp cho cộng đồng. 

- Giúp trẻ so sánh mình với nhân vật để trẻ biết sửa đổi mình trong: thái độ cư xử, lời nói, hành vi từng ngày. 

- Giúp trẻ bắt chước những điều tốt và tránh xa điều xấu (và dám ngăn ngừa điều xấu) 

- Hình thành hiểu biết từng vấn đề, hiểu rõ nguyên nhân và kết quả  (Nhân Quả) cho trẻ một cách gần gũi 

- Câu hỏi giúp trẻ định hình, nhận thức điều hay lẽ phải (chánh Pháp) qua: bát chánh đạo, 3 gốc, 3 độc… 

 

2. Lưu ý khi đặt câu hỏi, câu nói, hành vi… 

Không nên đặt những câu hỏi kích thích tâm THAM, SÂN, SI, Kiêu Mạn (tự cao), ỷ lại, lệ thuộc... 

VD1: khi con bị bạn đấm 1 cái, con có dám đấm lại 3 cái không?  

Đây không phải là câu hỏi về nghị lực, mà nó chỉ dấy khởi tâm sân giận của trẻ.  

VD2: khi con bị thằng ăn cướp đấm 1 cái, con có dám đấm lại 3 cái không?  

Trả lời đúng: phải giỏi võ để đấm lại và bắt nó giao công an, không cho điều xấu ác lộng hành… 

VD3: khi con bị mất 1 cây viết, con có chôm lại 1 cây từ 1 bạn khác không? 

Câu này kích thích tâm tham và gian dối, trả đũa, trộm cắp… 

VD4: khi ngồi vào bàn ăn, con phải biết cách chọn đồ ngon nhất cho mình nhé! Nếu không thì bị đám bạn nó lấy 

hết là mình dại mình khờ đó con (Trâu chậm uống nước đục, Khôn nhà dại chợ). 

VD5: thấy con đến lớp hay nhường nhịn, cho đi => Mẹ thấy lo lắng con mình chơi vậy thiệt quá  

=> Phải xác định rõ là con mình cho đi là do bị bắt nạt hay do bé có lòng từ bi hơn chúng bạn? 

-Nếu là bị bắt nạt: phải dạy võ cho trẻ mạnh mẽ (không ai dám bắt nạt) 

-Nếu là bé có lòng tốt nhiều: phải khuyến khích nuôi dưỡng lòng từ bi này (rất quý đó). Tuy nhiên phải dạy trẻ 

thêm về Trí tuệ: bạn nào lợi dụng để xin thì không cho, bạn nào thiếu thốn thì nên cho… 

Câu nói sai (giả sử bé có lòng tốt nhiều): Sao con khờ dại thế, đồ mình lại đem cho bạn, đúng là khôn nhà dại 

chợ… Mẹ cấm con chơi với mấy đứa bạn xấu tính đó. 

Câu này vô tình giết chết tâm từ bi nơi trẻ (mà đúng ra phải nuôi dưỡng) 

VD6: Mẹ và con đi ăn Buffet. Câu nói sai: con đi lấy đồ ăn đi, cứ lấy nhiều vào, dư thì bỏ, tiền mình đã trả rồi mà 

(Câu này sai vì gây lãng phí, thể hiện tâm Tham, vị kỷ chỉ biết mình) 

VD7: Con gặp 1 vấn đề gì đó… thấy con loay hoay làm 1 lúc chưa xong, Mẹ nhảy vào làm hộ hoặc đứng ngoài 

chỉ dẫn: Con phải làm thế này, thế kia… vô tình đánh mất tính tập suy nghĩ giải quyết vấn đề và tập tự chịu trách 

nhiệm của con (Tâm Si, ỷ lại sẽ phát triển) 

VD8: Con được điểm cao (thành tích) thế là Ba Mẹ tổ chức linh đình, chụp hình các kiểu đưa lên FB (họ tự hào 

lắm) => Hành vi sai vì nó nuôi dưỡng Tâm Kiêu Mạn (tự cao), bị bám chấp vào thành tích, bị tăng tính sĩ diện… 

sau này mà bị điểm kém trẻ sẽ bị hụt hẫng, trầm cảm, tự ti… 

VD9: câu nói sai, quan điểm sai: “Đời mình khổ rồi, thôi ráng lo cho con cái nó sướng” => Trẻ sẽ dần dần được 

nuông chiều (trẻ thấy sướng mà) => nuông chiều sinh ỷ lại, cứ khó là nhờ ba mẹ… => ích kỷ, yếu đuối về sau 

 

 

 

 

 



Không đặt câu hỏi khiến trẻ phải học thuộc mới trả lời được. 
Nên hướng đến việc trẻ cảm và hiểu; 

Là người thổi hồn nhân cách cho trẻ. Chứ không học vẹt con số.  

Vi dụ điển hình:  

Cuốn “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” đã không được nhiều người biết tới, một phần vì cách kể chuyện đề cập quá 

nhiều về con số. Không thu hút người đọc.  

Cuốn “Sử Ký Tư Mã Thiên” của Trung Quốc, đã được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới, vì nó nói về bài 

học lịch sử, ý nghĩa lịch sử, để người đọc lớn lên thành người.  

Câu hỏi mượt mà, gợi ý rõ ràng 

Câu hỏi không khô khan mà gần gũi ấm áp (cha mẹ hỏi con cái) 

 

Ví dụ: Đại Việt Sử Ký => đọc thấy rất khô khan, chẳng thấy rõ được ý nghĩa hay bài học! 

Kỷ Nhà Triệu(38) 

Vũ Đế 

Ở ngôi 71 năm [207 - 136 TCN], thọ 121 tuổi [256 - 136 TCN]. 

Họ Triệu, nhân lúc nhà Tần suy loạn, giết trưởng lại Tần, chiếm giữ đất Lĩnh Nam, xưng đế, đòi ngang với nhà 

Hán, hưởng nước truyền ngôi 100 năm mới mất, cũng là bậc vua anh hùng. 

Họ Triệu, tên húy là Đà, người huyện Chân Định(39) nước Hán, đóng đô ở Phiên Ngung (nay ở tỉnh Quảng 

Đông)(40) . 

Giáp Ngọ, năm thứ 1 [207 TCN], (Tần Nhị Thế năm thứ 3). Vua chiếm lấy đất Lâm Ấp(41) và Tượng Quận, tự lập 

làm Nam Việt Vương. 

Ất Mùi, năm thứ 2 [206 TCN], (Tây Sở Bá Vương Hạng Tịch năm thứ 1; Hán Vương Lưu Bang năm thứ I). Năm ấy 

nhà Tần mất. 

[1b] Đinh Dậu, năm thứ 4 [204 TCN], (Sở Hạng Tịch năm thứ 3; Hán Lưu Bang năm thứ 3). Mùa đông, tháng 10, 

ngày 30, nhật thực. Tháng 11, ngày 30, nhật thực. 

Mậu Tuất, năm thứ 5 [203 TCN], (Sở Hạng Tịch năm thứ 4; Hán Lưu Bang năm thứ 4). Mùa thu, tháng 7, sao Chổi 

mọc ở khu vực sao Đại Giác. 

Kỷ Hợi, năm thứ 6 [202 TCN], (Hán Cao Đế năm thứ 5). Mùa xuân, tháng 2, Hán Vương lên ngôi hoàng đế. Năm 

ấy Tây Sở mất. 

Quý Mão, năm thứ 10 [198 TCN], (Hán Cao Đế năm thứ 9). Vua sai hai sứ coi giữ hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân. 

Ất Tỵ, năm thứ 12 [196 TCN], (Hán Cao Đế năm thứ 11) Nhà Hán đã định được thiên hạ, nghe tin vua cũng đã 

xưng vương ở nước Việt, mới sai Lục Giả sang phong vua làm Nam Việt Vương, trao cho ấn thao(42) và con so bổ 

đôi(43), thông sứ với nhau, bảo vua giữ yên đất Bách Việt, chớ cướp phá. Khi sứ 

đến, vua ngồi xổm mà tiếp Lục Giả… 

…Vua nói: "Ở đất Việt này không ai đủ để nói chuyện được. Nay ông đến đây hàng ngày tôi được nghe những 

chuyện chưa từng nghe." Cho Giả đồ châu báu giá nghìn vàng để làm vật bỏ bao. Đến khi Giả về, lại cho thêm 

nghìn vàng nữa. 

 

 

3. PHÂN LOẠI CÂU HỎI  

CÂU HỎI THÔNG TIN (Câu hỏi dễ, nghiên về thông tin cơ bản, câu trả lời nằm sẵn trong đoạn truyện kể) 

1. Câu chyện trên kể về ai vậy con? 

2. Từ nhỏ gia đình của Tướng Phạm Ngũ Lão như thế nào vậy các con? 

3. Lúc đó đất nước chúng ta đang bị gì nào? 

 

CÂU HỎI ĐẠO ĐỨC 

4.  Nhà con có may mắn hơn Phạm Ngũ Lão không? 

5.  Mặc dù nghèo nhưng Tướng Phạm Ngũ Lão có tự ti hoặc than phiền không các con? 

6. Ngược lại từ nhỏ ông đã có thái độ gì với đất nước các con? 

7. Trước nguy cơ giặc Nguyên Mông chuẩn bị xâm lược bờ cõi nước ta Phạm Ngũ Lão đã suy nghĩ gì vậy các 

con? 



8. Nếu một người mà hèn nhát thấy đất nước bị giặc xâm chiếm giết hại mà bỏ trốn theo giặc thì có xứng 

đáng với công ơn cha mẹ sinh thành không các con? 

9. Thay vì chỉ học văn hoặc học võ thôi nhưng Phạm Ngũ Lão đã học như thế nào các con? 

10. Tướng Phạm Ngũ Lão bị lính đâm xiên vào đùi chảy máu rất đau nhưng tại sao ông vẫn ngồi im bất động 

vậy con? 

11. Nếu con hay khóc nhè hoạc hễ bị ai chọc ghẹo, đau một chút là con khóc vậy con đã là người dũng cảm 

chưa? 

12. Con có yêu quý Tướng Phạm Ngũ Lão không? 

 

CÂU HỎI NHÂN QUẢ, 3 gốc, 3 ĐỘC: (giúp trẻ phát triển trí tuệ - tư duy theo nhân quả) 

13. Từ nhỏ Tướng  Phạm Ngũ Lão đã làm gì để lớn lên làm quan bảo vệ đất nước vậy con? 

14. Nếu một người mà chỉ mãi lo chơi, lười biếng không học tập thì theo các con người đó sẽ trở thành 

người như thế nào? 

15. Vậy các con có muốn mình sẽ trở thành người vô dụng, không có ích, bị mọi người khinh thường không?   

 

CÂU HỎI BÁT CHÁNH ĐẠO: 

-Chánh kiến: (nguyên lý vận hành cuộc sống: nhân quả, vô thường. Hiểu rõ đúng sai & thiện ác, nên hay 

không nên. Quan điểm sống, Lẽ sống, niềm tin) 

16. Lẽ sống của Tướng Phạm ngũ Lão là sống để làm gì các con? 

18. Tụi con nghĩ như thế nào là một người yêu nước? 

19. Tụi con nghĩ như thế nào là một người yêu môi trường 

 

Chánh tư duy: (suy nghĩ đúng hướng về: từ bi hỷ xả - bỏ vị kỷ, tăng vị tha, biết nghĩ cho bạn bè, ba mẹ, cộng 

đồng, đất nước, muôn loài, thiên nhiên. Suy nghĩ giải pháp để làm sao ngăn điều xấu, phát triển điều đúng, 

phát triển điều thiện, lan tỏa điều thiện) 

20. Trước nguy cơ giặc Nguyên Mông chuẩn bị xâm lược bờ cõi nước ta Phạm Ngũ Lão đã suy nghĩ gì vậy các 

con? 

21. Đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ các con có ước mơ gì? 

22. Hiện nay đất nước chúng ta đã được thanh bình, các con được cắp sách đến trường học tập vui chơi. Các 

con có biết ơn các anh hùng đã bảo vệ đất nước không? 

 

-Chánh ngữ: lời (nói mang lại lợi ích cho người khác) 

22a. PNL đã nói câu gì với Trần Hưng Đạo, câu nói này có chân chính không? 

22b. Các con có nói đề nghị Ba Mẹ cho tụi con được học Võ không? Các con nói ra sao? 

22c. Các con có nói đề nghị Ba Mẹ cho tụi con được làm việc tốt không? Việc gì nào? 

-Chánh nghiệp: (việc làm tốt, tạo Phước)  

23. Từ nhỏ Tướng  Phạm Ngũ Lão đã làm gì để lớn lên làm quan bảo vệ đất nước vậy con? 

24. Theo con bảo vệ đất nước là việc tốt hay bán nước (được rất nhiều tiền) là việc tốt? 

25. PNL ra làm tướng thì có phải dạy dỗ, huấn luyện quân lính giỏi võ nghệ và yêu nước không? 

 

-Chánh mạng: (nghề nghiệp mưu sinh đúng đắn) 

Ví dụ: Nếu để chọn một nghề nghiệp để sau này các con nuôi sống gia đình các con sẽ chọn nghề mang lại lợi 

ích cho mọi người và giúp đỡ được gia đình hay các con sẽ chọn nghề miễn sao có tiền là được rồi không 

quan tâm đến người khác và môi trường. 

-Chánh tinh tấn: (sự cố gắng, dũng cảm, nhẫn nại, bền bỉ, kiềm chế, chịu đựng, lỳ lợm, mạnh mẽ, dám đương 

đầu, dám chịu khó khổ, dám ngăn ngừa điều xấu: làm điều thiện, học tập, luyện tập và tu tập) 

Ví dụ: Thái độ học tập và luyện tập võ thuật của Tướng Phạm Ngũ Lão như thế nào các con. 

24. Vậy bây giờ các con nguyện sẽ học tập và rèn luyện võ thuật như thế nào? 

25. Các con có cố gắng chịu đau nhất khi nào chưa? Kể cho cô nghe nào? 

26. Theo tụi con, nếu mình tham ăn, tham ngủ, tham xem tivi… và bị béo phì thì nên thế nào? 

 



Sau đây là 8 bài mẫu khá chuẩn để tham khảo  

(các bạn có thể bổ xung thêm hoặc sửa lại các câu chuyện của Trung đã làm cho ngắn gọn hơn): 
Bài 1: Hoàng tử ngồi thiền dưới gốc cây nhân lễ hạ điền 

Bài 2: Hoàng tử và người anh em họ & con thiên nga 

Bài 3: Phạm ngũ lão ứng tuyển ra làm quan 

Bài 4: Edison và 3000 lần làm bóng đèn điện 

Bài 5: Luis Paster và vắc-xin ngăn ngừa bệnh 

Bài 6: Washington hồi bé và cái cây bị chặt (hoặc tương tự) 

Bài 7: Lincol và sự xóa bỏ chế độ nô lệ (hoặc Lincol đọc sách hồi bé) 

Bài 8: Mạc đĩnh chi và sự học tập, thanh liêm khi làm quan 

 

Người liên lạc: 

Trần Việt Quân || quantv@pathway.edu.vn || HP: 0989330880 (Tel, FB, zalo) 

Lê Thị Thanh Thư     || thanhthu07@gmail.com  || HP: 0903050712 

  Dương Hải Long       || longdh@bkc.vn                  || HP: 01695375379 
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CHUYỆN KỂ CUỐI TUẦN 

Học sinh: …………….………………… Lớp:…………. 

 
 

Mỗi câu chuyện là một bài học về ĐẠO ĐỨC, TRÍ TUỆ VÀ NGHỊ LỰC 

Kính mong phụ huynh luôn đồng hành với nhà trường để kiến tạo một môi trường giáo dục toàn diện 

cho các con. 

-------------------------------- Tuần … tháng … năm 20…  ------------------------------------ 
 

TƯỚNG QUÂN PHẠM NGŨ LÃO 

Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, là người làng Phù Ủng, Hải Dương. Cha ông mất sớm, mẹ ông hay 

ốm yếu, ngã bệnh. Nhà ông nghèo lắm cho nên thuở thiếu thời, ông phải đi đan sọt để nuôi gia đình. Tuy 

vậy, Phạm Ngũ Lão vẫn nuôi chí lớn, dày công học tập, rèn luyện võ nghệ, nghiên cứu binh thư, hy vọng 

có dịp ra giúp nước. 

Với chí lớn nuôi giữ trong lòng nhiều năm, mong muốn cống 

hiến cho đất nước, Phạm Ngũ Lão đã tìm cơ hội đón đầu đoàn quân 

của Trần Hưng Đạo. Người lính đi trước thấy một chàng thanh niên 

ngồi chắn giữa đường bèn kêu cậu tránh đường. Nhưng Ngũ Lão vẫn 

ngồi bất động như không nghe thấy gì, làm đủ mọi cách từ hét lớn, 

lay mình nhưng Ngũ Lão vẫn ngồi im. Tức giận, anh lính dùng ngọn 

giáo đâm vào đùi Ngũ Lão chảy máu, dù vậy khả năng tập trung phi 

thường giúp ông không hề biến sắc. Hưng Đạo Vương thấy lạ, liền 

tới gần gạn hỏi. Sau vài lời đối đáp, ông nhận ra chàng trai tráng kiện 

này là một nhân tài hiếm có và giàu nhiệt huyết với đất nước. Ông 

cho Ngũ Lão theo về kinh thành, đợi ngày thi tuyển ứng chọn hiền 

tài giúp nước.  

Với tài năng kiệt xuất và sự chỉ dạy của Hưng Đạo Vương, Phạm 

Ngũ Lão mau chóng trở thành một trong những vị tướng xuất sắc nhất, góp công đầu trong 2 chiến thắng 

quân Nguyên xâm lược 

Sau đại thắng quân Nguyên, Phạm Ngũ Lão được vua Trần Nhân Tông phong tước tướng quân. Đến 

đời vua Trần Anh Tông, được thăng chức chỉ huy đội quân cấm vệ trong triều đình, nắm giữ nhiệm vụ 

vô cùng quan trọng. 
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Câu chuyện thứ 2 

 

CHUYỆN KỂ CUỐI TUẦN 

Học sinh: …………….………………… Lớp:…………. 

 
 

Mỗi câu chuyện là một bài học về ĐẠO ĐỨC, TRÍ TUỆ VÀ NGHỊ LỰC 

Kính mong phụ huynh luôn đồng hành với nhà trường để kiến tạo một môi trường giáo dục toàn diện 

cho các con. 

-------------------------------- Tuần … tháng … năm 20…  ------------------------------------ 

THOMAS EDISON VÀ CHIẾC BÓNG ĐÈN ĐIỆN THỨ 10.000 

Vào năm1847, ở Hoa Kỳ,  có một cậu bé được sinh ra đời, mà 

sau này cậu trở thành một nhà phát minh vĩ đại, làm thay đổi cả 

thế giới. Tên cậu là Thomas Alva Edison. 

Từ nhỏ, Edison luôn tỏ ra rất hiếu kỳ, tò mò về thế giới xung 

quanh. Những câu hỏi như : “Tại sao...? Như thế nào...?” tuôn ra 

từ cậu nhiều đến mức những người lớn xung quanh cậu phải bối 

rối, không biết phải giải thích cho cậu như thế nào. 

Năm 6 tuổi, Edison bị buộc phải thôi học vì thầy giáo không 

chịu đựng được tính tò mò và hay thắc mắc của cậu. Mẹ Edison 

đã dạy dỗ cậu rất kỹ suốt những năm tiếp theo, đến khi 12 tuổi, 

Edison đã ra ngoài làm thêm và tự học qua việc đọc sách. Edison 

rất thông minh nên cậu học đến đâu là biết đến đấy. Trong giai đoạn tự học này, cậu khám phá ra rằng 

mình đặc biệt yêu thích môn Khoa Học. 

Tình yêu mãnh liệt với Khoa học và tính ham học hỏi đã biến Edison trở thành một nhà khoa học. 

Ông đã để lại cho đời vô số phát minh, trong đó có 3 phát minh quan trọng nhất là: Máy hát, Bóng đèn 

điện, Máy chiếu phim. 

 Năm 1878, Edison bắt đầu nghiên cứu bóng đèn điện. Ông đã tìm đọc tất cả các cuốn sách liên quan 

đến Điện Học. Cuối cùng, ông  đi đến kết luận rằng ánh sáng có thể tạo ra bằng cách đốt nóng một vật 

dụng cháy sáng.  

Đầu tiên, ông lấy nhiều vòng dây kim loại rất mảnh rồi cho dòng điện với cường độ lớn chạy qua, 

nhưng chẳng mấy chốc, dây kim loại cháy thành tro. 

Một năm sau, ông nảy sinh ý tưởng “Nếu như dây kim loại cháy trong môi trường không có không 

khí thì sao nhỉ?”. Và rồi ông làm một bóng thủy tinh, hút hết không khí ra ngoài. Kết quả cho ánh sáng 

trắng hơn, và dây kim loại cháy lâu hơn một tí rồi cũng đứt. 

Sáu tháng sau, Edison và các cộng sự của mình đã thử dùng một sợi than rất mảnh, và bóng đèn điện 

đã sáng trong 1, 2, 3... giờ vẫn chưa tắt. Mọi người đã thay nhau quan sát, xem bóng đèn có thể sáng 

được trong bao lâu. Và cuối cùng, chiếc bóng đèn ấy đã cháy liên tục trong 40 giờ. Niềm vui hiển lộ trên 

khuông mặt của của Edison và các thành viên của phòng thí nghiệm. 

Không dừng lại ở đó, Edison luôn trăn trở làm sao để kéo dài tuổi thọ của bóng đèn điện? Có vật liệu 

nào phù hợp hơn đề làm dây tóc bóng đèn không? Ông miệt mài, làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm 

khác. Tổng cộng, ông đã làm trên 10.000 thử nghiệm, trong khoảng thời gian hơn 10 năm. Cho đến khi 
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ông tìm được. Sợi Wolfram cho ánh sáng tốt hơn và có thể cháy liên tục suốt 1.000 giờ. Phát minh của 

Edison còn được sử dụng đến gần một trăm năm sau. 

 
 

CẢM NHẬN CỦA PHỤ HUYNH: Đọc câu chuyện này, con học được điều gì? 

Về Đạo đức: ......................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Về Trí tuệ: .........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Về Nghị lực: .....................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

NHẬN XÉT CỦA PHỤ HUYNH: 

1. Con có thích câu chuyện này không?  

 ..........................................................................................................................................................  

2. Phụ huynh có hỏi thêm các câu hỏi khác không? (nếu có xin ghi lại) 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Phụ huynh ký tên Học sinh ký tên 

 

 

 

 

BA MẸ HỎI CON CÁC CÂU SAU NHÉ! 

1. Từ năm 12 tuổi, Edison đã tự học bằng cách nào? 

2. Con hãy kể lại thử nghiệm bóng đèn điện đầu tiên của Edison? Kết quả lần thử nghiệm 

này như thế nào? 

3. Lần thử nghiệm kế tiếp có gì cải tiến không? Và kết quả ra sao? 

4. Lần tiếp theo có gì khác so với lần trước? Kết quả bóng đèn điện cháy sáng trong bao 

lâu? 

5. Để ra được bóng đèn điện hoàn chỉnh, Edison đã làm tổng cộng bao nhiêu thử nghiệm?  

6. *Để thực hiện 10.000 lần thử nghiệm bóng đèn điện như vậy, Edison cần có những đức 

tính gì? Con nghĩ ông đã rèn luyện những đức tính đó như thế nào? 

7. *Để có thể sáng chế ra nhiều phát minh như vậy, ông đã học tập và rèn luyện như thế 

nào? Con hãy kể sơ lược quá trình học tập của ông nhé?  

8. *Ở lớp, hay ở nhà con có tự giác làm bài tập, chuẩn bị bài vở không?  

9. *Con có tự mình đọc sách để trau dồi kiến thức của mình không?  

10. *Ông Edison đã phải thử nghiệm chiếc bóng đèn điện 10.000 lần, vậy con cảm nhận nghị 

lực của ông như thế nào?  
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CÂU HỎI THAM KHẢO THÊM 

1. Vì sao từ nhỏ, Edison hay hỏi các câu hỏi Vì sao...? Như thế nào...? 

2. Vì sao Edison bị buộc thôi học ở trường? 

3. Để chế tạo ra bóng đèn điện, Edison cần những kiến thức gì? Làm thế nào để ông có những kiến 

thức đó? 

Các câu hỏi về Nhân Quả: 

4. Lúc nhỏ, Edison hay thắc mắc, đặt câu hỏi như vầy thì sau này lớn lên cậu sẽ trở thành người 

như thế nào? 

5. Qua 10.000 lần thử nghiệm bóng đèn điện như vậy, Edison có là chuyên gia về bóng đèn điện 

không? Vì sao phát minh của ông vẫn được sử dụng, mà không cần cải tiến gì thêm trong hơn 

100 năm tiếp theo? 

Các câu hỏi hướng về Nghị Lực: 

6. Con đã bao giờ kiên trì, hoàn thành xong một việc gì đó trong vòng 2 giờ đồng hồ chưa? Trước, 

trong và sau khi hoàn thành việc đó con cảm thấy như thế nào? 

7. Theo con, cách nào để mình nâng cao nghị lực, tính kiên nhẫn của mình? Con hãy cùng rèn 

luyện cùng các bạn nhé? 

Các câu hỏi về Đạo Đức: 

8. Hãy quan sát xung quanh con, điều gì làm con bức xúc nhất? Con có giải pháp gì để giải quyết 

vấn đề đó không? 

Các câu hỏi về Trí Tuệ: 

9. Để có được trí tuệ sáng tạo giống như Edison, con nghĩ mình nên rèn luyện như thế nào? 

10. Qua 10.000 lần thử nghiệm bóng đèn điện không thành công, con có nghĩ Edison nản lòng 

không? Theo con, ông đã làm gì để vượt qua sự chán nản đó? 
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