
Trò rối nước ở Việt Nam ra đời từ bao giờ 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu hỏi 2 trang 137 thuộc nội dung soạn bài Múa rối nước 

hiện đại soi bóng tiền nhân sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Bài 5: Tích trò sân khấu dân gian 

SGK ngữ văn 10 tập 1). 

Câu hỏi: Trò rối nước ở Việt Nam ra đời từ bao giờ? 

(Câu hỏi 2 trang 137 Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: Theo văn bản 

Tương truyền, múa rối nước được hình thành từ thế kỉ XI – XII. 

Cách trả lời 2: Tìm hiểu ngoài thực tế 

Theo Wikipedia thì: Múa rối nước (hay còn gọi là trò rối nước) là một loại hình nghệ thuật sân 

khấu dân gian truyền thống độc đáo, ra đời từ nền văn hóa lúa nước. Từ một nghệ thuật mang 

yếu tố dân gian, múa rối nước đã trở thành một nghệ thuật truyền thống, một sáng tạo đặc biệt 

của người Việt. 

Múa rối nước ra đời cùng nền văn minh lúa nước nhưng được hình thành và phát triển vào triều 

đại nhà Lý (1010 - 1225). Loại hình này thường diễn vào dịp lễ, hội làng, ngày vui, ngày Tết, 

dùng con rối diễn trò, diễn kịch trên mặt nước. Trò rối nước cũng được coi là nét văn hóa phi vật 

thể đặc sắc của dân tộc Việt Nam. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 137 thuộc bài soạn bài Múa rối nước hiện đại soi bóng 

tiền nhân sách Kết nối tri thức với cuộc sống, đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn Văn 10 Kết nối 

tri thức! 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 10 mới - 
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