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SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ 
 

Câu hỏi (trang 67 sgk Tiếng Việt 3): Dựa vào các tranh, hãy đặt tên và kể lại từng đoạn 

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử. 

Đáp Án: 

- Tranh 1: Cảnh nhà Chử Đồng Tử. 

Hai cha con Chử Đồng Tử rất nghèo, trú ngụ trong một túp lều tranh ở ven sông. Hai cha 

con chỉ có một chiếc khố, ai đi ra ngoài thì lấy mà dùng. Hằng ngày, Chử Đồng Tử để 

cha ở lại trong lều còn chàng thì ra sông mò cua, bát cá về đổi lấy gạo khoai để sinh sống. 

- Tranh 2: Chử Đồng Tử gặp Tiên Dung 

Một hôm, như thường lệ, chàng đang mò lội ở ven sông thì chợt thấy một đoàn thuyền 

sang trọng đi tới. Đó là đoàn thuyền của công chúa Tiên Dung đi du ngoạn. Hoảng hốt, 

chàng chạy vào núp mình bên khóm lau rồi lấy cát phủ lên mình. Nào ngờ, công chúa lại 

chọn chỗ bãi sông đẹp làm nơi dừng chân và sai người quây màn nơi khóm lau mà tắm. 

Nàng dội nước tắm làm cát trôi đi để lộ ra chàng trai khoẻ mạnh. Nàng rất bàng hoàng 

nhưng khi nghe chàng nói về gia cảnh của mình, nàng rất cảm động và nàng cho rằng sự 

gặp gỡ này chính là duyên trời nên nàng đã quyết định lấy Chử Đồng Tử làm chồng. 

- Tranh 3: Chử Đồng Tử và Tiên Dung dạy dân chúng trồng lúa 

Hai vợ chồng không quay về kinh mà tìm thầy học đạo rồi đi khắp nơi truyền dạy cho 

dân nghề trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa, dệt vải. Sau này cả hai cùng bay về trời. 

Tuy về trời, ông vẫn còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc. 

- Tranh 4 : Người dân mở hội tưởng nhớ Chử Đồng Tử 

Để tưởng nhớ tới công ơn của ông, nhân dân ở nhiều nơi bên sông Hồng đã lập đền thờ 

và mở lễ hội vào mùa xuân. Lễ hội có nhiều trò vui dân gian như chơi đu, thi đấu cờ, đấu 

vật thật là tưng bừng, náo nhiệt, đông vui. 



 


