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GV: NGUYỄN THANH TỊNH

Chủđề4:  Nuôidưỡngquanhệgiađình



- Từng thành viên

đang làm gì? 

- Em có thích

hình ảnh gia đình

này không? Vì sao?



Gia đình là tổ ấm mang lại các giá trị hạnh phúc. Là

nơi nuôi dưỡng, chăm sóc những công dân tốt cho xa ̃

hội. Sự hạnh phúc gia đình là tiền đề để hình thành

nên nhân cách tốt cho những công dân của xa ̃ hội. Vì

vậy muốn xây dựng xã hội thì phải chú trọng xây

dựng gia đình.



.

Gia đình bên nội của

em gồm : ông bà nội,

các bác, các anh chị,

cô, chú,…



Gia đình bên ngoại

gồm : ông bà ngoại, 

dì, cậu, mợ, các em.



Gia đình là nơi chứng kiến mỗi con người lớn
lên, trưởng thành, chập chững từ những bước
đi đầu đời đến lúc lớn khôn rồi đến khi về già, 
đó là nơi tạo nên những người con ưu tú cho xã

hội. 



II. Chia sẻ ý nghĩa của gia đình đối với em.





I. Tìm hiểu các cách để nuôi dưỡng tình cảm

gia đình





• Khi được quan tâm, chăm sóc, các thành 
viên trong gia đình sẽ cảm thấy như thế 
nào? 

•Bản thân em cảm thấy thế nào khi quan 
tâm, chăm sóc các thành viên trong gia 
đình?



Cả lớp cùng nhau hát bài CÂY GIA ĐÌNH,
vừa hát vừa chuyền tay nhau một bông hoa.
Bông hoa trên tay ai thì bạn đó sẽ nói lời yêu
thương mình muốn dành cho người thân.



•Cảm xúc của mọi người trong gia đình khi em thể
hiện sự quan tâm?

•Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đã
thay đổi như thế nào?



•Những kho ́ khăn mà các gia đình thường
gặp là gì?

•Em đa ̃ làm gì để chia sẻ với bố mẹ?




