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                        LỜI NÓI ĐẦU

 Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam lớp 1 gồm 8 chủ đề: 

Món ăn truyền thống; Trò chơi dân gian; Tổng đốc Hoàng Diệu; Trang 

phục truyền thống; Nơi em ở; Những dòng suối đẹp ở Quảng Nam; Nghề 

dệt chiếu cói Bàn Thạch; Phong trào giúp bạn vượt khó. Những chủ đề 

này giới thiệu về văn hoá, vùng đất, con người và phong tục, tập quán 

của người dân Quảng Nam, qua đó, giáo dục cho học sinh về đạo đức, 

lối sống theo các chuẩn mực từ gia đình – nhà trường – xã hội. Các 

hoạt động trong mỗi chủ đề được thể hiện theo cấu trúc: Giới thiệu 

– Tìm hiểu – Nhận biết – Trải nghiệm, giúp học sinh hiểu biết và thực 

hành để có những trải nghiệm trong điều kiện cụ thể của địa phương. 

Hình ảnh minh hoạ trong tài liệu này là những hình ảnh thực tế, giúp 

học sinh thuận tiện trong học tập và hiểu biết đúng về những đặc 

trưng của địa phương. Qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, giúp học 

sinh có ý thức về những việc cần làm để gìn giữ, phát huy những nét 

đẹp nơi mình sinh sống.

                                                                                NHÓM TÁC GIẢ
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Chủ đề    1 MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG

– Gọi tên các món ăn trong những hình ảnh sau:

– Em đã từng ăn món nào trong những món trên?
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– Hãy tìm hiểu về món ăn mì Quảng.

1. Nguyên liệu làm mì Quảng: 
- Nguyên liệu làm mì Quảng gồm: 
 + Sợi mì, tôm tươi, thịt ba chỉ, trứng vịt hoặc trứng cút; 
 + Xương lợn để nấu nước dùng; 
 + Bánh tráng nướng, đậu phụng, các loại rau sống.

-  Các loại gia vị: muối, bột ngọt, tiêu, nước mắm, dầu ăn, hành, tỏi, ớt...

Xương để nấu nước dùng

Nước mắm chanh

Gia vị

Tôm, thịt, trứng cút Sợi mì
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2. Thưởng thức mì Quảng: 
 - Trình bày món ăn:

 - Khi ăn, vắt thêm chanh và ăn kèm với bánh tráng nướng, hoa chuối, ớt xanh.

Cho rau sống vào tô 
hoặc để ngoài đĩa 

ăn kèm

Chan nước dùng 
vào tô

Cho mì Quảng 
vào tô

Rắc đậu phụng, 
hành, ngò lên trên

Cho trứng cút, tôm, 
thịt lên trên mì

Rau sống, hoa chuối Bánh tráng
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–  Chỉ ra những món ăn truyền thống của Quảng Nam qua các hình 
ảnh sau:

–  Kể tên những món ăn truyền thống khác ở Quảng Nam mà em biết.

Cao lầu

Bánh tráng chập

Bê thui

Cơm gà
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–  Kể cho bạn nghe về một món ăn truyền thống nơi em ở theo các gợi 
ý sau:

+ Tên món ăn là gì?

+ Nguyên liệu nào để làm món ăn?

+ Em có thích ăn món đó không? Vì sao?

Nem nướng

Quảng Nam có nhiều món ăn ngon như: mì Quảng, cao lầu, 
cơm gà, bánh tráng chập, nem nướng..., trong đó, mì Quảng là món 
ăn nổi tiếng nhất.
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–   Hoạt động 1: Tham gia trò chơi “Đầu bếp siêu hạng”.

+ Mỗi nhóm lựa chọn một món ăn truyền thống của Quảng Nam. 

+ Hãy vẽ hình ảnh món ăn hoặc viết lại tên các nguyên liệu của món ăn đó.

+ Trình bày món ăn.

+ Giới thiệu về món ăn của nhóm trước lớp.

–  Hoạt động 2: Tham gia làm một món ăn truyền thống của Quảng Nam 
với người thân ở nhà.
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Chủ đề    2 TRÒ CHƠI DÂN GIAN

Em đã biết những trò chơi dân gian nào?



11

Hãy tìm hiểu cách chơi và ý nghĩa trò chơi dân gian “Bịt mắt bắt dê”.

1.  Một người đóng vai người bắt 
dê và bịt mắt bằng khăn. 

2.  Những người chơi còn lại đóng 
vai dê, tạo tiếng động và di 
chuyển để người bắt dê không 
bắt được.

3.  Người bắt được dê là người 
thắng cuộc, người thua cuộc 
sẽ trở thành người bắt dê tiếp 
theo và trò chơi lại tiếp tục.
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Quy định khi chơi trò chơi “Bịt mắt bắt dê”:
+  Mắt của người đóng vai bắt dê phải được bịt kín.
+  Những người tham gia chơi chỉ được cổ vũ, không được nhắc cho 

người bắt dê hướng đi tìm dê. 
+  Những người chơi không được di chuyển ra khỏi phạm vi của 

trò chơi.

Trò chơi dân gian trẻ em yêu thích như: “Bịt mắt bắt dê”, ô làng, 
kéo co, nhảy bao bố... Những trò chơi này giúp các em  rèn luyện các 
kĩ năng và tạo sự đoàn kết trong nhóm bạn.
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– Quan sát hình ảnh và nêu tên trò chơi dân gian mà em biết.
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–  Hãy trả lời các câu hỏi về một trò chơi dân gian em đã tham gia:
 + Trò chơi có tên gọi là gì?

 + Em chơi trò chơi này với ai?

 + Em thích điều gì khi chơi trò chơi này?

–  Hãy kể tên và cách chơi của một trò chơi dân gian khác mà em biết?
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–   Hoạt động 1: Lựa chọn và chơi một trò chơi dân gian nhóm em yêu thích.

– Hoạt động 2:  Hãy cùng tham gia chơi một trò chơi dân gian với người 
thân trong gia đình.
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Chủ đề    3 TỔNG ĐỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu sinh năm 1829, mất năm 1882; quê xã Điện 
Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Chân dung Tổng đốc Hoàng Diệu

* Tổng đốc là chức quan đứng đầu một vùng hành chính gồm nhiều tỉnh thành ngày xưa.

Em đã biết điều gì về Tổng đốc Hoàng Diệu?
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Mộ Tổng đốc Hoàng Diệu

Khi làm Tổng đốc, Hoàng Diệu luôn chăm lo đời sống của dân.
Ông chiến đấu anh dũng và hi sinh để giữ thành Hà Nội khi 

quân Pháp tấn công.
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– Sự nghiệp của Tổng đốc Hoàng Diệu:

Năm 1880, ông làm 
Tổng đốc Hà Ninh.

Năm 1882, ông 
chiến đấu anh dũng 
và hi sinh để giữ 
thành Hà Nội.

Tượng Tổng đốc Hoàng Diệu tại Bảo tàng 
                          tỉnh Quảng Nam
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– Công lao của ông đối với đất nước:

–  Theo em, những ý nào dưới đây nói về Tổng đốc Hoàng Diệu?

+ Là một vị quan quê ở tỉnh Quảng Nam.

+ Là một vị quan của triều đình nhà Nguyễn.

+ Là người đã hi sinh để giữ thành Hà Nội.

Một vị quan yêu nước, 
thương dân. 

Kiên cường bảo vệ 
đất nước.
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Hãy trả lời các câu hỏi sau về Tổng đốc Hoàng Diệu:

 + Ông làm Tổng đốc ở đâu?

 +    Ông hi sinh trong hoàn cảnh nào?

 +   Mộ Tổng đốc Hoàng Diệu hiện nay ở đâu?
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– Hoạt động 1: Tham quan Bảo tàng địa phương hoặc sưu tầm hình ảnh 
về các nhân vật lịch sử có công đối với đất nước.

–  Hoạt động 2: Kể tên hoặc giới thiệu về một nhân vật lịch sử có công với 
đất nước mà em biết.
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Chủ đề    4 TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG

Trang phục truyền thống là nét đặc trưng thể hiện bản sắc 
văn hoá của mỗi dân tộc và luôn được người dân gìn giữ.

Trang phục truyền thống của dân tộc 
Giẻ - Triêng huyện Nam Giang

Trang phục truyền thống của dân tộc 
Xơ Đăng huyện Bắc Trà My

Trang phục truyền thống của phụ nữ 
dân tộc Kinh

Trang phục truyền thống của dân tộc Cơ Tu 
huyện Tây Giang

–  Một số trang phục truyền thống trong lễ hội của các dân tộc 
ở Quảng Nam:
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Thông thường, đàn ông dân tộc Cơ Tu mặc áo chui đầu hoặc 
xỏ tay và phụ nữ mặc váy liền thân.

Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cơ Tu

+ Kiểu dáng trang phục của dân tộc Cơ Tu:

Trang phục truyền thống của đàn ông dân tộc Cơ Tu

–  Hãy tìm hiểu kiểu dáng, màu sắc trên trang phục của dân 
tộc Cơ Tu.
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+ Màu sắc trên trang phục của dân tộc Cơ Tu:

Hoa văn trang phục phụ nữ dân tộc Cơ Tu

Trang phục truyền thống của thiếu nữ 
dân tộc Cơ Tu

Trang phục truyền thống của dân tộc Cơ Tu

Trang phục truyền thống của ông già 
dân tộc Cơ Tu

Trang phục truyền thống của dân tộc Cơ Tu thường có 
hai màu chính là: màu đen, thể hiện cho đất; màu đỏ, thể hiện 
cho trời.
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Trang phục truyền thống của dân tộc 
H’Mông

Trang phục truyền thống của dân tộc 
Giẻ - Triêng

Trang phục truyền thống của dân tộc Co Trang phục truyền thống của dân tộc Kinh

Quan sát và chỉ ra những trang phục truyền thống của các dân tộc 
ở Quảng Nam mà em biết qua các bức ảnh sau:
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–  Hãy mô tả kiểu dáng (khố, váy hay áo) và màu sắc trên trang phục 
truyền thống em biết.

–  Em thấy những bộ trang phục này khi nào?

Gợi ý:  + Trong lễ hội;
 +    Trong sinh hoạt hằng ngày;
 + Vào dịp năm mới;
 + Xem trên phim, ảnh…

Trang phục truyền thống 
của dân tộc Co

Áo dài truyền thống 
của phụ nữ dân tộc Kinh

Trang phục truyền thống của dân tộc Xơ Đăng
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–  Hoạt động 1: Hãy tham gia trò chơi “Nhà thiết kế thời trang”.

– Hoạt động 2: Hãy sưu tầm hình ảnh trang phục truyền thống trong lễ 
hội của dân tộc nơi em ở.

+ Mỗi nhóm lựa chọn trang phục truyền thống của một dân tộc.

+ Vẽ và tô màu trang phục đã chọn trên giấy.

+ Giới thiệu về bộ trang phục đã vẽ.
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Chủ đề    5 NƠI EM Ở

Hiện nay, tỉnh Quảng 
Nam có 2 thành phố, 1 thị 
xã và 15 huyện.

–  Kể tên một số huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam 
mà em biết.

Huyện Núi Thành

Huyện Hiệp Đức

Huyện Nam Trà My

Thành phố Tam Kỳ

Thành phố Hội An
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– Em đang ở đâu?

Nhà ở phường Minh An, thành phố Hội An

Cổng thôn Thạch Bích, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn
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– Dấu hiệu nhận biết về nơi em ở:

+ Tên làng/xã, đường phố

+ Địa điểm hay đến cùng ba, mẹ

Cổng làng Cẩm Lậu, xã Điện Phong, 
thị xã Điện Bàn

Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, 
thành phố Tam Kỳ

Nhà làng truyền thống, huyện Tây Giang

Cổng chợ Việt An, huyện Hiệp Đức Ga Trà Kiệu, huyện Duy Xuyên
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– Hãy trả lời các câu hỏi sau:

+ Trường của em tên là gì?
+ Từ nhà đến trường, em đi qua những đâu?
+ Trên đường đi học, em thích nhất cảnh vật nào?

Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Tam Kỳ

Trang trí trên đường phố



32

– Hãy vẽ một bức tranh thể hiện đường từ nhà đến trường.

Sản phẩm của học sinh:
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–  Hoạt động 1: Hãy giới thiệu với bạn về địa chỉ nơi em ở.

–  Hoạt động 2: Hãy kể về đặc điểm dễ nhận biết nơi mình sinh sống.
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Chủ đề    6 NHỮNG DÒNG SUỐI ĐẸP 
Ở QUẢNG NAM

Em đã biết những dòng suối, thác nước nào ở Quảng Nam?

Suối Tiên, huyện Quế Sơn

Thác Ồ Ồ, huyện Tiên Phước

Suối Mơ, huyện Đại Lộc

Thác tại Hố Giang Thơm, huyện Núi Thành
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Suối Tiên ở xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn

Suối Tiên có nước trong và mát

Suối Tiên có rừng cây xanh ngắt

Suối Tiên có thác trên cao chảy xuống tạo 
thành hồ

Em biết gì về vẻ đẹp của Suối Tiên, huyện Quế Sơn?
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Quảng Nam có nhiều dòng suối và thác đẹp. Trong đó, suối 
Tiên, huyện Quế Sơn là một trong những dòng suối đẹp nhất, xung 
quanh có nhiều thác nhỏ, nước trong và mát.

–  Giới thiệu một dòng suối/thác nước đẹp mà em biết, theo các gợi ý sau:

+ Tên dòng suối/thác nước mà em biết.

+ Dòng suối/thác nước đó ở đâu?

+ Cảnh đẹp của dòng suối/thác nước đó.

Thác năm tầng, huyện Nam Trà My

Thác Grăng, huyện Nam Giang
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–   Hoạt động 1: Hãy sưu tầm những hình ảnh em thích về một dòng 
suối đẹp ở Quảng Nam. 

–  Hoạt động 2: Hãy giới thiệu một cảnh đẹp mà em thích với người thân 
trong gia đình.
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 Đi tham quan là hình thức học tập trải nghiệm thực tế. Để có chuyến 
tham quan lí thú, bổ ích và an toàn, các em cần lưu ý:

– Chuẩn bị trước khi đi tham quan

Chuẩn bị dép quai hậu hoặc giày mềm 
để đi bộ không bị mỏi chân hoặc rơi dép.

Chuẩn bị đồ ăn, nước uống đủ dùng 
và đựng trong ba lô nhỏ (hoặc túi vải). 

Mặc đồng phục của lớp/trường để nhận 
ra nhau ở nơi đông người.

Tìm hiểu hoặc hỏi người thân về địa điểm 
sắp tham quan.
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Đến địa điểm xuất phát đúng giờ

Không vứt rác qua cửa sổ ô tô

Bỏ rác đúng nơi quy định

Không thò đầu, tay ra ngoài ô tô

Không chạy nhảy, nô đùa khi ở gần suối 
trên các mỏm đá để tránh bị thương tích

Nghe giới thiệu của hướng dẫn viên để 
hiểu hơn về địa điểm tham quan

– Khi đi tham quan
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Chủ đề    7 NGHỀ DỆT CHIẾU CÓI BÀN THẠCH

Làng Bàn Thạch, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên có nghề dệt 
chiếu cói truyền thống.

Em đã biết điều gì về nghề dệt chiếu cói Bàn Thạch?

Cây cói được trồng ở những cánh đồng 
trong làng

Sản phẩm chiếu cói Bàn Thạch

Chợ chiếu Bàn Thạch
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Nguyên liệu chính dệt chiếu là sợi cói. Các sợi cói sau khi phơi 
khô có màu ngà và thường được nhuộm màu đỏ, xanh, vàng, tím...

–  Hãy cùng tìm hiểu về nguyên liệu và các bước dệt chiếu cói 
Bàn Thạch.

– Nguyên liệu

 + Cây đay

 + Cây cói
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– Các bước làm chiếu Bàn Thạch:

Chuẩn bị khung dệt và sợi đay

Chuẩn bị các sợi cói để dệt chiếu
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Dệt chiếu

Hoàn thiện chiếc chiếu sau khi dệt

Chiếu Bàn Thạch được làm từ sợi cói, đa dạng về màu sắc và 
mẫu mã.
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– Hãy trả lời các câu hỏi tìm hiểu về chiếu cói Bàn Thạch:

+ Chiếu cói Bàn Thạch được làm bằng nguyên liệu gì?

+ Những sợi cói thường được nhuộm màu gì?

+ Nêu các bước làm chiếu cói Bàn Thạch.
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+ Tên nghề.
+ Nguyên liệu để làm ra sản phẩm của nghề đó là gì?
+ Một số công đoạn làm ra sản phẩm của nghề đó.

–  Hoạt động 1: Vẽ và trang trí một chiếc chiếu Bàn Thạch trên giấy.

–  Hoạt động 2: Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một nghề nơi em ở theo các 
gợi ý sau:
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Chủ đề    8 PHONG TRÀO GIÚP BẠN VƯỢT KHÓ

–  Em đã biết những phong trào nào được tổ chức trong nhà 
trường qua những hình ảnh sau?

Phong trào “Đọc sách tại thư viện”

Chia sẻ yêu thương “Giúp bạn đến trường”

Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp”

Phong trào “Việc làm nhỏ - Ý nghĩa lớn”



47

–  Trong những phong trào này, phong trào nào giúp bạn vượt khó?

Phong trào “Quyên góp ủng hộ đồng bào 
vùng bão lũ”

Phong trào “Xe đạp nhân ái - Giúp em 
đến trường”

Phong trào “Thu gom rác thải nhựa”

Phong trào “Heo đất giúp bạn nghèo 
vượt khó”
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–  Hãy tìm hiểu về những hành động thiết thực hưởng ứng 
phong trào giúp bạn vượt khó ở trường em.

- Một số hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào:

- Những vật dụng nào dưới đây phù hợp với việc hưởng ứng phong trào 
giúp bạn vượt khó?

Ngày vàng vì bạn Quà Tết Trung Thu cho bạn

Chăn, quần áo ấm mùa đông Sách, vở, đồ dùng học tập Đồng phục, quần áo thường ngày

Phong trào giúp bạn vượt khó trong trường học giúp các em 
biết sẻ chia trong cuộc sống, đoàn kết để học tập tốt.
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Giữ gìn sách giáo khoa 
để tặng các em lớp sau

Giữ gìn quần áo sạch để tặng bạn nghèo

Tiết kiệm tiền để hưởng ứng phong trào 
của nhà trường

Giữ truyện, báo cũ 
tham gia phong trào kế hoạch nhỏ

Làm những vật dụng từ vỏ chai, 
vật liệu nhựa ủng hộ cho phong trào

Vận động người thân trong gia đình 
tham gia phong trào

–  Quan sát tranh và nêu những hoạt động giúp bạn vượt 
khó ở trường học của em.
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– Quan sát tranh và nêu những đồ dùng hưởng ứng phong trào giúp 
bạn vượt khó.

Truyện tranh

Chăn

Sách giáo khoa

Ba lô

Đồ chơi

Bút viết
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–  Hoạt động 1: Kể về một việc làm cụ thể em đã thực hiện hưởng ứng 
phong trào giúp bạn vượt khó.

–  Hoạt động 2: Hãy lập kế hoạch về hoạt động hưởng ứng phong trào 
giúp bạn vượt khó phù hợp với em theo những gợi ý sau:

Ở trường Ở nhà

Em sẽ làm gì? - Rủ bạn nuôi heo đất;
- Cùng bạn tiết kiệm tiền ăn 

quà vặt;
- Giữ gìn sách giáo khoa để 

tặng các bạn có hoàn cảnh 
khó khăn vào dịp năm học 
mới.

- Rủ các thành viên trong gia đình 
thu gom sách, báo cũ, giấy vụn, vỏ 
chai…;

- Dành một phần tiền mừng tuổi để 
giúp bạn vượt khó;

- Trao đổi với ba, mẹ để có sự hướng 
dẫn tham gia phong trào  phù hợp 
với điều kiện gia đình.
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