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Trả lời câu hỏi Bài tập 1 phần Viết trang 38 SBT Văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, 

tập 1 

Em hãy tưởng tượng những điều hạt dẻ gai gặp trong giấc mơ và sau giấc ngủ đông ấm áp. 

Hãy giúp nhân vật ấy kế tiếp câu chuyện của mình trong rừng già theo cách của em. 

Phương  pháp: Liên hệ bản thân, tưởng tượng để viết tiếp câu chuyện 

Lời giải chi tiết: 

Cả 2 bài tập ở phần Viết có 2 đặc điểm: 

- Kết nối với nội dung bài đọc, căn cứ vào nội dung bài đọc để phát triển nội dung bài viết. 

- Kết hợp giữa kiểu bài viết kể chuyện sáng tạo và trải nghiệm (cả hai để bài). Tuy nhiên, 

mức độ của 2 bài tập có sự khác nhau: 

- Tập trung vào kiểu bài kể chuyện sáng tạo. 

-  Điều gì có thể xảy ra tiếp theo với “tôi”- đứa con bé nhất của mẹ Dẻ Gai khi rời xa tay mẹ? 

- “Tôi” mơ thấy những gì khi rơi xuống tấm thảm lá trong rừng già? 

- Trong mùa đông, “tôi” cảm thấy thế nào khi nằm trong tấm thảm lá và hé mắt nhìn lên bầu 

trời hoặc nhìn những cánh tay vạm vỡ của mẹ Dẻ Gai? 

- Liệu có điều gì nguy hiểm xảy ra với “tôi” khi nấp trong thảm lá không? 

- Làm thế nào mà “tôi” thoát được sự nguy hiểm đó? 

- Khi mùa xuân đến, “tôi” thay đổi như thế nào? 
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VIẾT 
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- Bao giờ thì “tôi” trở thành một cây dẻ gai cường tráng như ước mong của mẹ? 
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