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Phương pháp: Nhớ lại và tạo dáng theo ý thích 

Cách giải: 

- Ném còn là trò chơi dân gian có từ lâu đời của dân tộc Thái. Phụ nữ Thái thường làm quả 

còn bằng những mảnh vải vụn cắt thành hình ô vuông, có cạnh khoảng 18cm, gấp chéo 4 góc 

vào nhau, bên trong nhồi bằng hạt bông hay hạt thóc biểu thị của sự cầu mong nảy nở sinh 

sôi.  

- Trò chơi ném còn thường được tổ chức tại một bãi đất bằng phẳng và được chơi theo 2 

cách. Cách thứ nhất: Thanh niên nam nữ chưa vợ, chưa chồng thì chơi theo tục tỏ tình, giao 

duyên. Tục này thường diễn ra vào dịp xên bản, xên mường, ngày xuân. Trai gái ăn mặc 

chỉnh tề với trang phục truyền thống, các cô gái chọn một bãi đất bằng phẳng để rủ các chàng 

trai ra chơi còn. Nam đứng một bên, nữ đứng một bên, thoạt đầu còn tung sang nhau đại trà, 

sau dần dần đôi nào phải lòng nhau tự khắc ném cho nhau, hình thức này sau cùng là chơi 

từng đôi một, thông qua hội tung còn nhiều đôi trở thành chồng, thành vợ của nhau. 

- Thể hiện lại tư thế: 

CHỦ ĐỀ: LỄ HỘI QUÊ HƯƠNG 

BÀI 4: HỘI XUÂN QUÊ HƯƠNG 
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Nhớ lại hoạt động trong lễ hội quê hương, hãy nêu tên lễ hội, địa điểm diễn ra hoạt động yêu thích 

trong lễ hội và cùng bạn thể hiện lại tư thế, động tác của nhân vật trong hoạt động đó. 
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