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Câu hỏi 

Dựa vào nội dung bài học, em hãy trình bày ngắn gọn những nội dung về đời sống vật chất 

và đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây. 

Lời giải Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 6 

Đời sống vật chất Đời sống tinh thần 

- Nhà ở: nhà sàn mái cong hình thuyền hay mái 

tròn hình mui thuyền, làm bằng gỗ, tre nứa, lá, có 

cầu thang lên xuống. 

- Địa bàn cư trú: ven đồi hoặc vùng đất cáo ven 

sông, suối. 

- Đi lại: Chủ yếu bằng thuyền. 

- Ăn: thức ăn chính là cơm nếp, cơm tẻ, rau, cà, 

thịt, cá. Họ biết dùng mâm, bát, đũa, làm mắm 

cá, muối, dùng gừng. 

- Trang phục : 

+ Ngày thường: nam đóng khố, mình trần, đi 

chân đất. Nữ mặc váy, áo xẻ giữa, có yếm che 

ngực. Tóc có nhiều kiểu. 

+ Ngày lễ: đeo đồ trang sức. Phụ nữ mặc váy xòe 

kết bằng lông chim, đội mũ cắm lông chim hay 

bông lau. 

- Hình thành nhiều tầng lớp: những người 

quyền quý, dân tự do, nô tì, nhưng chưa 

phân hóa sâu sắc. 

- Tổ chức nhiều lễ hội, vui chơi. 

- Tín ngưỡng: thờ cúng các lực lượng tự 

nhiên. 

- Người chết được chôn trong thạp, bình, 

mộ thuyền, mộ cây kèm đồ trang sức. 

 

 

 

 

*** 

Để các em học sinh lớp 6 học tốt môn Lịch sử 6, doctailieu.com đã tổng hợp lời giải tập bản 

đồ Lịch sử lớp 6 cho các em để giúp các em hiểu bài và ôn luyện bài được tốt hơn. Chúc các 

em học tốt môn học giàu giá trị truyền thống và nhân văn này. 
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