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Khi gặp phải khó

khăn, chúng ta 

cần làm gì?



Chúng ta cần phải có niềm
tin, cố gắng hết mình để

vượt qua khó khăn.



Em hãy nêu một số

câu tục ngữ biểu hiện 

người có ý chí.



❖ Một số câu tục ngữ biểu hiện người có ý

chí là:

+ Có công mài sắt, có ngày nên kim.

+ Có chí thì nên.

+ Người có chí thì nên, nhà có nền thì

vững.

+ Thua keo này, bày keo khác.



ĐẠO ĐỨC

Bài 3. Có chí thì nên (tiết 2)





3. Hãy kể lại cho các bạn 

trong lớp cùng nghe về 

một tấm gương “Có chí 

thì nên” mà em đã sưu

tầm được.



NICK VUJICIC: SỐ PHẬN CƯỚP CỦA NICK TAY,  CHÂN NHƯNG LẠI  
CHO ANH MỘT TINH THẦN THÉP.  NICK CÓ THỂ CHƠI GOLF,  LƯỚT 
VÁN VÀ DU LỊCH VÒNG QUANH THẾ GIỚI  ĐỂ TRUYỀN CẢM HỨNG 
CHO HÀNG TRIỆU NGƯỜI.  KHI  NHỮNG ĐỨA TRẺ HỎI  LÝ DO ANH 
KHÔNG CÓ TAY CHÂN,  NICK TỰ TIN ĐÁP:  “ĐÓ LÀ VÌ  THUỐC LÁ”.  
HIỆN NAY,  ANH SỐNG HẠNH PHÚC CÙNG VỢ VÀ HAI  CON TRAI .





Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh (Trường THPT 
Triệu Sơn 5, Thanh Hóa) đã cùng nhau đi học suốt 10 năm 
liền.

Minh sinh ra đã không được may mắn như những đứa 
trẻ khác. Từ lúc lọt lòng, Minh đã bị dị tật bẩm sinh, đôi 
chân và 1 tay co quắp, càng lớn càng teo lại. Thấy bạn không 
thể đi lại, Hiếu đã “thay đôi chân”, cõng Minh đến trường 
ròng rã 10 năm qua.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, đôi bạn đạt 
được kết quả rất cao, đều trên 28 điểm.

Hiếu thi khối B, có điểm số môn Toán 9,4, Hóa 9,75, 
Sinh 9 điểm. Còn Minh thi khối A, có điểm môn Toán 9,60, 
Lý 9,25, Hóa 9,25 điểm. Minh thi đỗ ĐH Bách Khoa khoa
CNTT, còn Hiếu đã đỗ vào ĐH Y Thái Bình trong năm học
2020 - 2021



Một số hình ảnh bác Nguyễn Ngọc Ký

đang làm việc:





- Khi gặp khó khăn trong học tập, cuộc sống, các bạn
đó đã làm gì?

→ Các bạn đã khắc phục những khó khăn của mình, 

không ngừng học tập vươn lên.

- Thế nào là vượt khó trong cuộc sống và học tập?

→ Là biết khắc phục khó khăn, tiếp tục phấn đấu và

học tập, không chịu lùi bước để đạt được kết quả tốt.

- Vượt khó trong cuộc sống và học tập sẽ giúp ta điều
gì?

→ Giúp ta tự tin hơn trong cuộc sống, học tập và

được mọi người yêu mến, cảm phục.





Quan sát HS trong

lớp mình, các nhóm

thảo luận và hoàn

thành bảng sau:



Trong lớp, các bạn học của em có những khó

khăn gì? Hãy thảo luận và hoàn thành bảng sau:

Số thứ tự Khó khăn Biện pháp khắc phục

1

2

3

...



Bản thân các bạn đó cần nỗ lực
vượt khó. Nhưng sự cảm thông

chia sẻ, động viên giúp đỡ của bạn
bè, tập thể là cần thiết để giúp bạn

vượt qua khó khăn vượt lên.

KẾT LUẬN





Thực hiện kế hoạch vượt qua 

những khó khăn của bản 

thân.




