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Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 4 trang 16 SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức, phần 

sau khi đọc của nội dung Soạn bài Ai ơi mồng 9 tháng 4 Kết nối tri thức với nội dung 

chính về:  Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: thứ 

tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham gia. 

Câu hỏi 

Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: 

thứ tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham gia. 

Trả lời 

Tiến trình diễn ra hội Gióng theo bảng với các nội dung chính:  

 thứ tự,  

 thời gian,  

 không gian,  

 sự kiện,  

 người tham gia  

Bảng tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng 

 

Thứ tự 
Thời 

gian 
Không gian Sự kiện Người tham gia 

Ngày 

chuẩn bị 

Hội 

Gióng 

1/3 

đến 

5/4 âm 

lịch 

Khu vực rộng lớn 

xung quanh những 

vết tích còn lại của 

Thánh tại quê hương 

làng Phù Đổng. 

Chuẩn bị lễ hội. Dân làng, ... 

Bắt đầu 

Hội 

 

6/4 âm 

lịch 

Đền Mẫu, đền 

Thượng. 

Lễ rước cờ, rước 

cơm chay (cơm cà). 
Dân làng, ... 

8/4 âm 

lịch 

Từ đền hạ về đền 

Thượng. 
Lễ rước nước. Dân làng, ... 

Chính 

Hội 

9/4 âm 

lịch 

Trước thủy đình ở 

đền Thượng. Một 

cánh đồng rộng lớn. 

Múa hát thờ, có hội 

trận và lễ khao 

quân. Hát dân ca. 

Đánh cờ người. 

Chia nhau đồ tế lễ. 

28 cô tướng từ 9-12 tuổi, 

80 phù giá, dăm ba bé 

trai, ông Hổ, ông Trống, 

ông Chiêng và 3 viên 

Tiểu Cồ, Dân chúng xem 

hội, ... 

https://doctailieu.com/soan-van-6-sach-ket-noi-tri-thuc
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Vãn Hội 

 

 

10/4 

âm 

lịch 

Làng Phù Đổng. 
Lễ duyệt quân, tạ 

ơn Thánh. 
Dân làng, ... 

11/4 

âm 

lịch 

Làng Phù Đổng. 
Làm lễ rửa khí 

giới. 
Dân làng, ... 

12/4 

âm 

lịch 

Làng Phù Đổng. 

Làm lễ rước cờ báo 

tin thắng trận với 

trời đất. 

Dân làng, ... 

-/- 

Trên đây là nội dung gợi ý trả lời câu 4 trang 16 sgk Ngữ văn 6 tập 2 sách Kết nối tri 

thức. Các bạn tham khảo thêm trọn bộ Soạn văn 6 Kết nối tri thức để học Ngữ văn 6 thật 

tốt nhé. 
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