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BÀI TẬP VIẾT TRANG 32 SÁCH BÀI TẬP NGỮ VĂN 6 

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 

Trả lời câu hỏi Bài tập Viết trang 32 SBT Văn 6 Chân trời sáng tạo, tập 1 

Câu hỏi: Viết một đoạn văn khoảng 150 chữ, trình bày cảm xúc của em về bài ca dao sau: 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

Phương pháp: Ôn lại cách viết đoạn văn biểu cảm 

Cảm nhận về bài ca dao và viết ra suy nghĩ của em 

Lời giải chi tiết: 

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giàu truyền thống tương thân, tương ái, mọi người luôn yêu thương 

và quý trọng nhau. Truyền thống ấy đã trở thành đạo lý ngàn đời của dân tộc và được gìn giữ trong 

tục ngữ, ca dao.  

Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

     Ông cha ta đã khuyên con cháu một lời khuyên chân thành, kín đáo mà tha thiết, tế nhị qua hai 

câu ca dao này. Câu ca dao xưa đã thành bài hát ngân nga khắp nơi như một lời nhắn gửi những 

người dân nước Việt hãy giữ vững truyền thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. 

Người ta ở đời, không phải ai cũng như ai, người ta có thể “khác giống”, khác nhau về nguồn gốc, 

về hoàn cảnh, điều kiện sống riêng, có người là “giống bầu”, có người là “giống bí”. Nhưng bên trên 

những cái khác nhau đó, nhiều người, nhiều lúc, lại có chỗ giống nhau, cùng sống chung trong những 

điều kiện, những cảnh ngộ như nhau, cùng “chung một giàn” với nhau. Chúng ta có những cái chung 

rất đáng rất trọng như chung Tổ quốc, chung làng xóm, chung trường học, chung cảnh ngộ, chung 

nghề nghiệp. Vượt lên trên những khác biệt nhỏ, vì sự giống nhau của một điều chung lớn, con người 

phải biết thương yêu nhau, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết với nhau. Đọc lại câu ca dao, ta càng 

thấy ý nghĩa to lớn của tình thương và sự sáng suốt của người xưa. Tình thương làm cho người ta 
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sống nhân hậu, thân ái với mọi người. Tình thương làm cho con người vượt qua được khó khăn, 

hoạn nạn. Yêu thương, quan tâm giúp đỡ những người xung quanh, những người hàng xóm, bạn bè 

là một phẩm chất cần có của mỗi người chúng ta. 
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