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ĐỀ CƯƠNG MÔN GDCD 

I/ CÂU HỎI : 

BÀI 5: TÔN TRỌNG KỈ LUẬT. 

1.Thế nào là tôn trọng kỉ luật ? Nêu ví dụ về tôn trọng kỉ luật. 

2. Tôn trọng kỉ luật có ý nghĩa gì đối với bản thân, gia đình và xã hội ? 

BÀI 6: BIẾT ƠN 

1. Em hiểu thế nào là biết ơn ? Hãy nêu một số ví dụ vể biết ơn. 

BÀI 7: YÊU THIÊN NHIÊN, SỐNG CHAN HÒA VỚI THIÊN NHIÊN. 

1. Mỗi người chúng ta cần làm gì để bảo vệ thiên nhiên ?  Em hãy kế lại những 

việc làm của em nham bảo vệ thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên. 

BÀI 9: LỊCH SỰ, TẾ NHỊ 

1. Thế nào là lịch sự, tế nhị ? Cho ví dụ về cách giao tiếp lịch sự, tế nhị biểu hiện 

qua : trang phục, cử chỉ, ngôn ngữ. 

2. Lịch sự, tế nhị có ý nghĩa gì trong gia đình và với mọi người xung quanh ? 

BÀI 10: TÍCH CỰC TỰ GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VÀ 

TRONG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI. 

1. Hãy nêu các biểu hiện của tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt 

động xã hội. Cho ví dụ. 

2. Tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội có ý nghĩa như 

thế nào đối với mỗi người và đối với tập thể, xã hội ? 

II/ BÀI TẬP : 

1/Bài tập: sau mỗi bài học trong sách giáo khoa GDCD6 (Bài 3, 5,6,7, 8, 9, 10,11). 

 2/Tạo được tình huống , giải quyết được một số tình huống có liên quan đến từng 

chủ đề. 

 3/Tìm và giải thích được một số tục ngữ, thành ngữ ,ca dao,danh ngôn,thơ,…liên 

quan đến từng chủ đề. (bài 3,5, 6,7,8, 9, 10,11). 
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 4/Liên hệ bản thân … 

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG: 

Bài tập 1: Sáng thứ hai đầu tuần, sau nghi lễ chào cờ, cô Tổng phụ trách Đội lên 

phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh nghèo. Theo kế hoạch giao ban họp 

tuần trước thì mỗi đội viên ủng hộ 2000 đồng. 

Cô vừa dứt lời thì Lan đã quay sang Quỳnh : 

–     Lại ủng hộ kìa ! Mình tiết kiệm từng đồng mà cứ ủng hộ thế này thì chết. 

Đồng phục của mình cũ và sờn hết rồi mình còn chưa mua vội nhé. Phải tiết kiệm 

chứ ! Chờ rách hẳn đã, mình học tập tinh thần tiết kiệm là hàng đầu đấy. 

Câu hỏi : 

Theo em, bạn Lan hiểu tiết kiệm như vậy có đúng không ? Việc làm của Lan cho 

thấy bạn có phải là người biết tiết kiệm không ? 

Bài tập 2: Nhìn thấy cô giáo cũ đang đến gần, Dũng nghĩ : Cô ấy không còn dạy 

mình nữa, chẳng cần chào đâu. 

Câu hỏi . Em đánh giá thế nào về suy nghĩ đó của Dũng ? 

Bài tập 3: Nếu các bạn lớp em hay làm việc riêng hoặc nói chuyện trong giờ học 

mà không nghe thầy cô giáo giảng bài thì em sẽ khuyên các bạn như thế nào ? 

 

 


