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                    BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 

 

I. MỤC TIÊU.  

Học xong bài này, học sinh cần đạt: 

1. Về kiến thức 

- Hiểu cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. 

- Nêu được thế nào là nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác. 

- Nêu được các biểu hiện đặc trưng của nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác. 

- Hiểu được trách nhiệm đạo đức của công dân hiện nay trong mối quan hệ với cộng đồng 

nơi ở và tập thể lớp học, trường học. 

2. Về kĩ năng 

Biết sống nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác với mọi người xung quanh. 

3. Về thái độ 

Yêu quý, gắn bó với lớp, với trường và cộng đồng nơi ở. 

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN, TRỌNG TÂM. 

1. Các đơn vị kiến thức trong bài học 

- Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. 

- Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng. 

2. Trọng tâm kiến thức của bài học  

- Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người 

- Trách nhiệm của công dân với cộng đồng 

III. KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI. 

Kĩ năng tự nhận thức, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng giao tiếp, kĩ năng biết chấp nhận 

người khác, kĩ năng hợp tác, kĩ năng hoà nhập, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng chia sẻ, kĩ năng 

thiết lập quan hệ xã hội.  

IV. NỘI DUNG CẦN GHI NHỚ. 

HS cần ghi nhớ một số nội dung chính của bài học vào vở ghi 

 

                    BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG 

1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người 

a. Khái niệm cộng đồng. 

Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành 

một khối trong sinh hoạt xã hội. 



b. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người 

........................................................................................................................................................   

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng 

a. Nhân nghĩa 

Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải. 

- Vai trò:  

........................................................................................................................................................   

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

- Biểu hiện:  

........................................................................................................................................................   

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

- Trách nhiệm của HS: 

........................................................................................................................................................   

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

2. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng 

b. Hòa nhập 

* Khái niệm: 

Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây mâu thuẫn, bất 

hòa với người khác;     có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng. 

* Để hòa nhập tốt hơn với cộng đồng, chúng ta cần: 

........................................................................................................................................................   

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

b. Hợp tác. 

* Khái niệm: 

Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh 

vực nào đó vì mục đích chung.  

* Cách hợp tác hiệu quả:  



........................................................................................................................................................   

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

V. BÀI TẬP. 

HS LÀM BÀI TẬP. 

1. Bài tập 1    

Để sống hoà nhập, chúng ta nên lựa chọn những cách ứng xử nào sau đây?Tại sao? 

a. Chân thành, tin tưởng ở những người xung quanh. 

b. Coi thường người dốt hơn mình, ghen ghét người giỏi hơn mình. 

c. Luôn sống trung thực, thẳng thắn. 

d. Quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng có thể. 

e. Giấu không cho người khác biết nhược điểm của mình. 

g. Luôn hành động độc lập, không thích người khác làm phiền đến mình. 

h. Luôn nhường nhịn và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những người xung quanh. 

i. Cảm thông và sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng bạn bè. 

k. Nói xấu về người không giúp đỡ mình, nói tốt về người đối xử tử tế với mình. 

l. Luôn biết lắng nghe để học hỏi từ mọi người xung quanh. 

2. Bài tập 2    

Những trường hợp nào sau đây cần phải bị phê phán? 

a. Bạn B luôn chân thành lắng nghe sự góp ý của người khác. 

b. Bạn A thường hay cãi nhau với các bạn trong lớp. 

c. Bạn C không thích chơi với các bạn trong lớp vì nhà các bạn nghèo hơn nhà C. 

d. Bạn H thường hay nói xấu các bạn khác. 

e. Mỗi lần phát hiện ra lỗi của bạn nào đó trong lớp, bạn M thường chạy ngay đến mách cô 

giáo chủ nhiệm. 

g. Mỗi khi mắc lỗi và được ai đó góp ý là bạn T lại cáu gắt và tỏ thái độ bực tức. 

h. Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng. 

i. Thường xuyên quan tâm và tham gia các công việc của lớp. 

--------------HẾT-------------- 


