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MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đã chỉ
rõ: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề
lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tƣ tƣởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung,
phƣơng pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nƣớc đến hoạt động quản trị của các
cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và
bản thân ngƣời học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.”
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, xu thế hội nhập hợp tác và phát triển hiện
nay, cần phải đổi mới giáo dục để đáp ứng đƣợc nhu cầu của xã hội. Đổi mới
phải đƣợc thực hiện đồng bộ, ở tất cả các khâu, các cấp học, trong đó có giáo
dục đại học. Giáo dục đại học nói chung và giáo dục đại học sƣ phạm nói
riêng đang có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đào tạo giáo viên (GV)
ở các cấp học, đội ngũ quyết định đến chất lƣợng giáo dục trƣớc mắt và lâu
dài của nƣớc nhà.
Đảng và Nhà nƣớc đã có nhiều biện pháp để quản lý và nâng cao chất
lƣợng giáo dục, đào tạo; luôn quan tâm bồi dƣỡng phẩm chất, đạo đức chính
trị, kiến thức và năng lực sƣ phạm cho đội ngũ GV, đặc biệt là GV Tiểu học.
Đào tạo GV Tiểu học là mục tiêu, nhiệm vụ của các khoa Giáo dục Tiểu học
(GDTH) thuộc các trƣờng Cao đẳng, Đại học sƣ phạm. Khác với các ngành,
các khoa khác, sinh viên (SV) ra trƣờng chỉ dạy một đến hai môn học thuộc
chuyên ngành đƣợc đào tạo nhƣ: Văn, Toán, Lí,… SV ngành GDTH khi ra
trƣờng dạy nhiều môn cơ bản, trong đó có môn Toán.
Môn Toán là môn học cơ bản giúp hình thành kiến thức (KT), kĩ năng
(KN) thực hành, rèn luyện tƣ duy toán học cho học sinh (HS) Tiểu học. Nội
dung chƣơng trình môn Toán gồm nhiều vấn đề, trong đó có tuyến kiến thức
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về Số học chiếm thời lƣợng lớn, chủ yếu dạy cho HS về hệ thống số, đặc biệt
nội dung dạy học số tự nhiên trong môn Toán ở Tiểu học đóng vai trò cốt lõi,
là nền tảng để HS tiếp thu các tri thức toán học khác.
Để có những bài giảng hay, những hoạt động dạy học hấp dẫn và hiệu
quả đòi hỏi ngƣời GV phải có KT và KN chuyên môn cần thiết. Những KT,
KN này có đƣợc qua trao đổi, học hỏi ở bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp…; qua
thực tế giảng dạy ở các trƣờng Tiểu học; qua kinh nghiệm giảng dạy của bản
thân; đặc biệt, các KT và KN cơ bản hầu hết đƣợc hình thành trong quá trình
học tập tại các trƣờng Cao đẳng, Đại học… Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay,
sau khi ra trƣờng, nhiều SV tỏ ra lúng túng, thiếu tự tin khi đứng trƣớc HS,
thậm chí còn mắc phải những lỗi cơ bản về KT và KN. Vì vậy, công tác đào
tạo GV Tiểu học cần đƣợc quan tâm hơn, cần có biện pháp bồi dƣỡng nghiệp
vụ sƣ phạm, rèn luyện các kĩ năng dạy học (KNDH) cơ bản cho SV nhằm
nâng chất lƣợng đào tạo đội ngũ GV Tiểu học.
Vấn đề KNDH không phải là vấn đề mới. Đã có rất nhiều công trình
nghiên cứu khoa học về KNDH. Ngay từ những năm 20, ở Liên Xô và các
nƣớc Đông Âu đã có nhiều công trình nghiên cứu về KNDH cho SV sƣ phạm,
đến những năm 60, vấn đề nghiên cứu trên đã trở thành hệ thống lí luận và
kinh nghiệm vững chắc với những công trình của N.V. Kuzmina,
O.A.Aboullina, N.V.Bondyrev,…
Vào những năm 70, nhiều công trình nghiên cứu về tổ chức lao động
khoa học và tối ƣu hóa quá trình dạy học đã đƣợc tiến hành, nhƣ công trình
của M.Ia.Coovaliôv, Iu.Kbabanxki, N.V.Bondyrev. Đáng chú ý hơn cả là
công trình nghiên cứu của X.I.Kixêgôv: “Hình thành KN, kĩ xảo sƣ phạm
trong điều kiện giáo dục đại học”. Tác giả nêu ra hơn 100 KN nghiệp vụ
giảng dạy và giáo dục, trong đó tập trung 50 KN cần thiết đƣợc phân chia
luyện tập theo từng thời kì thực hành, thực tập sƣ phạm cụ thể.
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Những công trình nghiên cứu trên đã đƣa ra một hệ thống lí luận tƣơng
đối cơ bản về quá trình đào tạo nghiệp vụ sƣ phạm. Tuy nhiên, thời đại ngày
nay đã có nhiều thay đổi lớn, đặc biệt sự phát triển của khoa học công nghệ đã
làm thay đổi chức năng và nhiệm vụ của ngƣời GV, đòi hỏi ngƣời GV phải có
những KN mới, đồng thời một số KN không còn phù hợp cần có sự cải tiến,
bổ sung, thay đổi sao cho phù hợp với điều kiện hiện tại.
Ở Việt Nam, trong lĩnh vực sƣ phạm đã có nhiều công trình nghiên cứu
với nhiều góc độ khác nhau.
Vấn đề KN giảng dạy, nhiều tác giả xem đó nhƣ là những biện pháp thủ
thuật để thực hiện PPDH đạt kết quả cao (Lê Khánh Bằng, Đặng Vũ Hoạt,
Nguyễn Viết Sự,…) Ở một số giáo trình, tài liệu, các tác giả đã đi sâu vào việc
hƣớng dẫn các KN giảng dạy, các PPDH mới, KN thực hành, thực tập sƣ phạm.
Có nhiều tác giả đã trình bày một cách hệ thống, toàn diện các KN sƣ phạm.
Năm 1995, một công trình nghiên cứu có giá trị về vấn đề rèn luyện
nghiệp vụ sƣ phạm cho SV là đề tài: “Hình thành kĩ năng sƣ phạm cho giáo
sinh sƣ phạm” của Nguyễn Hữu Dũng. Trong đề tài này tác giả đã làm sáng tỏ
cơ sở lí luận về KN sƣ phạm, vị trí của KN sƣ phạm trong việc hình thành
năng lực sƣ phạm cho SV.
Sau này cũng có nhiều đề tài, luận án tiếp tục tìm hiểu về KN sƣ phạm,
con đƣờng hình thành và rèn luyện các KN sƣ phạm cho SV. Luận án của tác
giả Nguyễn Nhƣ An: “Hệ thống kĩ năng dạy học trên lớp về môn giáo dục học
và quy trình rèn luyện kĩ năng đó cho sinh viên khoa Tâm lí – Giáo dục”;
Luận án tiến sĩ của tác giả Trần Anh Tuấn (1996): “Xây dựng quy trình luyện
tập các kĩ năng giảng dạy cơ bản trong các hình thức thực hành thực tập sƣ
phạm”, cùng với việc chỉ ra các nhóm KNDH cần thiết, tác giả cũng hình
thành quy trình rèn luyện các KN đó cho SV trong các đợt thực hành, thực tập
sƣ phạm.
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Cũng có rất nhiều bài báo đã đăng về việc rèn luyện KNDH ở một số
môn cho SV ngành GDTH. Hầu hết các tác giả đã đƣa ra đƣợc quy trình rèn
luyện KNDH với hệ thống thao tác và các bƣớc cụ thể.
Với lí do trên, với mong muốn đƣợc đóng góp một phần vào việc rèn
luyện KN nghề nghiệp cho SV, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Rèn
luyện một số kĩ năng dạy học Toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học
tại trường Cao đẳng Sơn La thông qua dạy học số tự nhiên”
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề xuất một số biện pháp rèn luyện KNDH Toán cho SV ngành GDTH
thông qua dạy học số tự nhiên, giúp SV có kiến thức về KN và thực hành
đƣợc các KN một cách thành thạo, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo GV
Tiểu học tại trƣờng Cao đẳng Sơn La, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Đối tƣợng nghiên cứu: Các KNDH Toán ở Tiểu học
- Phạm vi nghiên cứu: SV ngành GDTH tại trƣờng Cao đẳng Sơn La
- Khách thể nghiên cứu: Chƣơng trình, nội dung dạy học Toán ở Tiểu
học, đặc biệt là nội dung dạy học số tự nhiên; Việc rèn nghề cho SV tại Tổ
Tiểu học, Khoa sƣ phạm Tiểu học – Mầm non, trƣờng Cao đẳng Sơn La.
4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Tìm hiểu chƣơng trình môn Toán ở Tiểu học, đặc biệt là nội dung dạy
học số tự nhiên ở Tiểu học.
- Các KNDH cơ bản trong môn Toán ở Tiểu học, đặc biệt là những
KNDH số tự nhiên.
- Tìm hiểu thực trạng việc rèn luyện các KNDH Toán của SV ngành
GDTH, Khoa sƣ phạm Tiểu học – Mầm non, Trƣờng Cao đẳng Sơn La.
- Đề xuất một số biện pháp góp phần rèn luyện KNDH Toán cho SV
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- Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm, đánh giá khả năng thực hiện của các
biện pháp đã đề xuất.
5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu lí luận về KNDH môn
Toán ở Tiểu học
- Phƣơng pháp điều tra – quan sát: Sử dụng phiếu điều tra về tình hình
rèn luyện các KNDH Toán của SV
- Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm: Thực hiện một số biện pháp
trong rèn luyện KNDH cho SV, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đề tài.
6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
Nếu SV rèn luyện tốt các KNDH theo các biện pháp đã đề xuất thì sẽ
có KNDH tốt nội dung số tự nhiên cũng nhƣ các nội dung còn lại trong
chƣơng trình môn Toán ở Tiểu học, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo
giáo viên Tiểu học tại trƣờng Cao đẳng Sơn La.
7. BỐ CỤC LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn
Chƣơng 2: Đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học Toán
cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại trƣờng Cao đẳng Sơn La thông
qua dạy học số tự nhiên
Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm
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CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Một số vấn đề về kĩ năng dạy học môn Toán ở Tiểu học
1.1.1. Kĩ năng dạy học
* Kĩ năng
Để xây dựng đƣợc một đội ngũ GV có chất lƣợng đòi hỏi phải tích hợp
rất nhiều yếu tố: chất lƣợng đào tạo tại các trƣờng sƣ phạm, tuyển dụng, đạo
đức nghề nghiệp, tài chính, kiến thức chuyên môn, KNDH,… trong đó,
KNDH là vấn đề rất cần đƣợc quan tâm và cũng đƣợc chỉ rõ trong các văn
bản của Đảng, chính phủ Việt Nam, Bộ Giáo dục Việt Nam.
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về KN. Những định nghĩa này
thƣờng bắt nguồn từ góc nhìn chuyên môn và quan niệm cá nhân của ngƣời viết.
Có tác giả quan niệm: KN là sự biểu hiện kết quả thực hiện hành động
trên cơ sở kiến thức đã có. KN là tri thức trong hành động.
Có ngƣời lại cho rằng: KN là năng lực hay khả năng chuyên biệt của
một cá nhân về một hoặc nhiều khía cạnh nào đó đƣợc sử dụng … để giải
quyết tình huống hay công việc nào đó phát sinh trong cuộc sống.
Về mặt chiết tự, theo Từ điển Tiếng Việt:
+ Kĩ: sự khéo léo (kĩ thuật, kĩ nghệ,..)
+ Năng: khả năng, sự có thể
Nên có thể hiểu: KN là sự khéo léo vận dụng kiến thức, lí thuyết nào đó
vào hoạt động thực hành.
Cũng theo Từ điển Tiếng Việt, KN là khả năng vận dụng kiến thức đã
thu nhận đƣợc trong một lĩnh vực nhất định vào thực tế.
Nhƣ vậy, hầu hết chúng ta đều thừa nhận rằng KN đƣợc hình thành khi
chúng ta vận dụng KT vào thực tiễn.
Do đó có thể thấy:
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+ KN là khả năng vận dụng một cách khéo léo, linh hoạt những kiến
thức thu nhận đƣợc trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế.
+ KN là khả năng thực hiện hành động, hoạt động một cách linh hoạt,
thành thạo, phù hợp với mục tiêu trong các điều kiện khác nhau.
+ KN là khả năng vận dụng tri thức khoa học vào thực tiễn, trong đó
khả năng đƣợc hiểu là sức đã có (về mặt nào đó) để thực hiện việc gì.
+ KN là khả năng của con ngƣời thực hiện có hiệu quả một công việc
để đạt đƣợc mục đích đã xác định bằng cách lựa chọn và áp dụng những cách
thức hành động phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và phƣơng tiện nhất định.
Tìm hiểu khái niệm này trong tâm lí học, ta thấy: Thao tác
động

Thói quen

KN

Hành

Kĩ xảo.

Nhƣ vậy KN là khả năng thực hiện có hiệu quả một hành động nào đó
theo một mục đích trong những điều kiện xác định. Nếu tạm thời tách tri thức
và KN để xem xét riêng thì các tri thức thuộc về phạm vi nhận thức, thuộc về
khả năng “biết”, còn KN thuộc về phạm vi hành động, thuộc về khả năng
“biết làm”.
Các nhà giáo dục học cho rằng: “Mọi kiến thức bao gồm một phần là
thông tin kiến thức thuần túy và một phần là kĩ năng ”.
KN là một nghệ thuật, là khả năng vận dụng những hiểu biết ở mỗi
ngƣời để đạt đƣợc mục đích. KN còn có thể đặc trƣng nhƣ một thói quen nhất
định và cuối cùng KN là khả năng làm việc có phƣơng pháp.
Mỗi KN bao gồm một hệ thống thao tác trí tuệ và thực hành, thực hiện
trọn vẹn hệ thống này sẽ đạt đƣợc mục đích đề ra.
* Kĩ năng sư phạm
Đối với nghề sƣ phạm, dựa vào những đặc điểm về KN ở trên , ta có
khái niệm KN sƣ phạm.
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- Quan niệm: KN sƣ phạm là năng lực vận dụng những tri thức và kinh
nghiệm sƣ phạm trong quá trình học tập và rèn luyện trong những điều kiện
khác nhau để thực hiện có hiệu quả hoạt động sƣ phạm.
- Phân loại:
KN sƣ phạm cũng là một hệ thống các thao tác, hành động phức hợp,
KN thành phần. Chúng có quan hệ mật thiết, đan xen, hỗ trợ và làm tiền đề
cho nhau.
Tuy nhiên, nếu phân loại theo chức năng của ngƣời GV thì KN sƣ
phạm bao gồm:
+ KN tổ chức các hoạt động dạy học
+ KN tổ chức các hoạt động giáo dục
Trong đó KN tổ chức các hoạt động dạy học là quan trọng vì nó thể
hiện chức năng cơ bản của ngƣời GV là dạy học.
* Kĩ năng dạy học
KNDH là một trong những KN sƣ phạm của ngƣời GV Tiểu học, có thể
nói đây là KN quan trọng nhất. Bởi lẽ, đã là GV, đã đi dạy học thì cần có
KNDH. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều GV còn xem trọng KT chuyên môn,
dẫn đến hạn chế về KN này.
Theo nhƣ trên, ta cũng có:
Quan niệm: KNDH là hệ thống các thao tác, hành động phức hợp, vận
dụng KT và kinh nghiệm sự phạm trong những điều kiện khác nhau nhằm
thực hiện có hiệu quả hoạt động dạy học.
+ KNDH là khả năng của ngƣời dạy thực hiện có kết quả công việc của
mình để đạt đƣợc mục đích dạy học đã xác định bằng cách lựa chọn và sử
dụng những cách thức hành động phù hợp với ngƣời học, điều kiện, hoàn
cảnh và phƣơng tiện nhất định.
+ KNDH là những KN đảm bảo cho hoạt động dạy học của ngƣời GV
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đem lại hiệu quả cao.
Đặc trƣng của các KNDH:
+ Tổ hợp các hành động giảng giải đã đƣợc ngƣời dạy nắm vững
+ Có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả học tập
+ Là một hệ thống bao hàm những KNDH chuyên biệt
1.1.2. Hệ thống kĩ năng dạy học
Hệ thống KNDH là tổ hợp các KN giúp GV dạy học hiệu quả. Khó có
thể liệt kê đầy đủ đƣợc tất cả các KNDH cần có của ngƣời GV. Dựa vào cấu
trúc của quá trình dạy học, có thể phân chia thành bốn nhóm KNDH cơ bản:
Nhóm KN hiểu HS; nhóm KN thiết kế kế hoạch bài học; nhóm KN tổ chức
thực hiện kế hoạch; nhóm KN kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động dạy học.
Trong đó nhóm KN hiểu HS và thiết kế kế hoạch bài học thuộc giai đoạn thứ
nhất của quá trình dạy học, nhóm KN tổ chức thực hiện kế hoạch thuộc giai
đoạn thứ hai của quá trình dạy học và nhóm KN kiểm tra đánh giá kết quả
hoạt động dạy học thuộc vào giai đoạn thứ ba của quá trình dạy học.
* Nhóm kĩ năng hiểu học sinh
Là khả năng thâm nhập vào thế giới tâm lí của HS. Thể hiện ở việc
ngƣời GV xác định đƣợc mức độ khối lƣợng KT đã có ở HS và mức độ khối
lƣợng KT mới cần tổ chức cho trẻ lĩnh hội. Đồng thời, thông qua quan sát và
kiểm tra có thể xây dựng đƣợc những biểu tƣợng đúng đắn về nhận thức của
HS, dự đoán đƣợc những thuận lợi và khó khăn cũng nhƣ sự căng thẳng cần
thiết của các em trong quá trình học tập.
Việc hình thành và rèn luyện nhóm KN này cho SV trong quá trình đào
tạo là rất khó. Trong trƣờng sƣ phạm, chỉ bƣớc đầu định hình nhóm KN này
cho SV mà thôi. Để có KN hiểu HS ngƣời GV phải trải qua rất nhiều kinh
nghiệm trong hoạt động nghề nghiệp.
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* Nhóm kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học
Một đặc điểm quan trọng của giáo dục nhà trƣờng là tiến hành có mục
đích, có nội dung, có chƣơng trình, có kế hoạch, có phƣơng pháp dƣới sự chỉ
đạo của ngƣời GV. Do đó, ngƣời GV cần có KN xây dựng kế hoạch dạy học.
Nhóm KN thiết kế kế hoạch dạy học bao gồm hệ thống nhóm nhỏ
KN sau:
- Nhóm KN phân tích chƣơng trình: Phân tích mục đích, yêu cầu của
chƣơng trình bao gồm các yêu cầu tổng quát về KT, về KN, về thái độ.
- Nhóm KN lựa chọn phƣơng pháp, phƣơng tiện và hình thức dạy học.
- Nhóm KN thiết kế bài soạn: xây dựng đƣợc cấu trúc các hoạt động
dạy học, dự kiến đƣợc nội dung các hoạt động của thầy và trò, dự kiến phân
phối thời gian, trình bày hoạt động học tập của HS theo mẫu giáo án hợp lí.
- Nhóm KN chuẩn bị bài lên lớp: đòi hỏi GV hiểu rõ nội dung tri thức
của bài giảng. Có óc tƣởng tƣợng sƣ phạm và dự kiến đƣợc các tình huống,
cách xử lí tình huống có thể xảy ra trong tiết học.
Có thể hình thành và rèn luyện nhóm KN này cho SV ngay từ năm đầu
, thông qua việc rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm thƣờng xuyên. Chuẩn bị cho
bƣớc rèn luyện cao hơn là kiến tập và thực tập sƣ phạm. Trong quá trình đào
tạo trƣờng sƣ phạm có thể rèn luyện cho SV nhóm KN này ở mức độ thành
thạo cơ bản.
* Nhóm kĩ năng tổ chức thực hiện kế hoạch
Việc tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục về cơ bản là hoạt
động chủ yếu của ngƣời GV, có tác dụng quyết định đối với chất lƣợng hiệu
quả của giáo dục và dạy học. Vì vậy, đây là nhóm KN cơ bản nhất cần rèn
luyện cho SV trong quá trình đào tạo. Các KN cụ thể của nhóm này bao gồm:
- KN ổn định tổ chức lớp: là bƣớc chuẩn bị những điều kiện khách
quan, chủ quan cho việc dạy học.
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- Nhóm KN tổ chức các hoạt động học tập của HS: nhóm KN này bao
gồm một số KN sau:
+ KN giới thiệu bài: Lôi cuốn sự chú ý của HS bằng cách đƣa các em
vào những tình huống có vấn đề
+ KN trình bày bảng: Trình bày bảng đẹp, khoa học và hợp lí.
+ KN trình bày lời giảng: Diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, tốc độ nói vừa
phải, giọng nói phải chuẩn, phát âm theo tiếng phổ thông. Nên có những
khoảng khắc dừng lời, nhìn thẳng vào HS để các em tập trung hơn. Nên có
những cách diễn đạt khác nhau để dễ hiểu rõ một vấn đề,… KN này có ý
nghĩa quan trọng đối với GV Tiểu học vì HS Tiểu học vừa học tri thức nhƣng
đồng thời cũng học tiếng.
+ KN đặt câu hỏi: Câu hỏi đặt ra phải tƣờng minh, vừa sức với HS. Câu
hỏi phát vấn chủ yếu để chuyển tải tri thức cho HS chứ không phải kiểm tra
xem HS có hiểu đƣợc bài không.
+ KN sử dụng đồ dùng dạy học: Bao gồm KN trình bày thí nghiệm, KN
trình bày bảng biểu, sơ đồ, biểu đồ,… Đặc biệt ngày nay, có nhiều phƣơng
tiện dạy học hiện đại giúp cho việc dạy học thuận lợi hơn, đòi hỏi ngƣời GV
phải biết sử dụng nhƣ: máy tính, máy chiếu,…
+ KN làm chủ giáo án, làm chủ thời gian của tiết học. Đảm bảo tốc độ,
nhịp độ dạy học vừa phải.
+ KN tổ chức các hình thức học tập khác nhau cho HS ở trong lớp;
Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, cả lớp,…giúp HS chiếm lĩnh tri thức và
cách thức hành động mới.
+ Nhóm KN củng cố, tóm tắt lại bài giảng, khắc sâu những vấn đề quan
trọng, những kiến thức trọng tâm, có thể thực hiện bằng các phƣơng pháp
nhƣ: phát vấn, cho HS làm bài tập; sử dụng mô hình hệ thống hóa bài học; đặt
những bài tập kiểu gài bẫy cho HS.
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Nhóm KN tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học chủ yếu đƣợc rèn luyện
trong quá trình SV học phƣơng pháp giảng dạy bộ môn, rèn luyện nghiệp vụ
sƣ phạm thƣờng xuyên và trong quá trình kiến tập, thực tập sƣ phạm. Trƣờng
sƣ phạm có thể hình thành nhóm KN này cho hầu hết SV ở mức độ làm đƣợc
trở lên, một số KN thuộc nhóm này có thể rèn luyện cho SV ở mức thành thạo
cơ bản.
* Nhóm kĩ năng kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động dạy học
GV phải có biện pháp kiểm tra đánh giá một cách khách quan, trung
thực, phản ánh đúng thực lực học tập và tu dƣỡng của từng HS. Kiểm tra đánh
giá phải toàn diện, tức phải xem xét cả ba mặt của KT, KN và thái độ của HS.
Trong dạy học nhóm KN này bao gồm một số KN cụ thể:
- KN ra đề thi, kiểm tra
- KN lập biểu điểm, đáp án rõ ràng, chính xác
- KN tổ chức thi, kiểm tra. Vừa phải đảm bảo tính ngiêm túc vừa đảm
bảo không khí tự nhiên thoải mái cho HS làm bài
- KN cho điểm và đánh giá
- KN trả và chữa bài
Đây là một trong những KN quan trọng trong quá trình dạy học. Tuy
nhiên việc rèn luyện KN này cho SV ở các trƣờng sƣ phạm còn hạn chế, chủ
yếu sau khi ra trƣờng, trong quá trình công tác giảng dạy SV phải tự mò mẫm,
học hỏi ở đồng nghiệp có kinh nghiệm.
1.1.3. Đặc điểm môn Toán ở Tiểu học
1. Chƣơng trình môn Toán đƣợc xây dựng theo quan điểm tích hợp.
Các mạch kiến thức đƣợc sắp xếp xen kẽ và bổ trợ cho nhau, trong đó nội
dung số học và mạch kiến thức cơ bản, nó chi phối và quyết định việc lựa
chọn những nội dung toán học ở các mạch kiến thức khác để dạy ở mỗi lớp.

12

2. Trọng tâm môn Toán ở Tiểu học là số tự nhiên, phân số, số thập
phân, các đại lƣợng cơ bản, một số yếu tố hình học cũng những ứng dụng
thiết thực của nó trong tính và đo lƣờng, giải bài toán có lời văn cũng với sự
kết hợp trong thực hành và đo ở dạng đơn giản của một số số yếu tố thống kê.
3. Các kiến thức và kĩ năng trong môn Toán ở Tiểu học đƣợc hình
thành chủ yếu bằng hoạt động thực hành, luyện tập nhờ giải một hệ thống các
bài toán và bài tập, trong đó có:
- Các bài toán dẫn đến việc hình thành bƣớc đầu những khái niệm toán
học và những quy tắc tính toán.
- Các bài tập đòi hỏi HS vận dụng những kiến thức đã học để củng cố
các kiến thức và kĩ năng cơ sở, tập giải quyết một số tình huống trong học tập
và trong đời sống.
- Những bài tập liên quan đến phát triển trí thông minh đòi hỏi HS phải
vận dụng tính độc lập, linh hoạt, sáng tạo vốn hiểu biết của bản thân.
Chính những điều này đã quy định cấu trúc của các kiểu bài trong
chƣơng trình môn Toán ở Tiểu học. Từ lớp 1 đến lớp 5 đều có hai kiểu bài cơ
bản “hình thành kiến thức mới” và kiểu bài “luyện tập, ôn tập, thực hành”.
Tuy nhiên cấu trúc của những kiểu bài này ở mỗi lớp lại có sự khác nhau nhất
định cho phù hợp với khả năng nhận thức của HS ở từng lớp.
4. Cách trình bày của SGK phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS ở
từng giai đoạn. Ở lớp 1, 2, 3 (đặc biệt là lớp 1) kênh hình chiếm ƣu thế, HS
lĩnh hội kiến thức thông qua quan sát, nhận xét các hình vẽ.
Ví dụ: Khi học về bảng cộng trong phạm vi 10 (lớp 1), HS phải tự tìm
và viết kết quả của phép cộng trong phần bài học bằng cách đếm các chấm
tròn màu xanh rồi lại tiếp tục đếm các chấm tròn màu ghi và viết kết quả của
phép đếm (cũng là kết quả của phép tính).
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Ở lớp 4, 5 do mức độ trừu tƣợng khái quát của toán 4, 5 cao hơn so với
các lớp dƣới nên số lƣợng hình vẽ, tranh ảnh, minh họa cũng giảm so với các
lớp 1, 2, 3. Các hình ảnh minh họa trong SGK toán 4, 5 đã đƣợc tập thể tác
giả cân nhắc, lựa chọn sao cho chúng hỗ trợ đúng mức với sự nhận thức và
phát triển tƣ duy của HS.
Trong chƣơng trình Toán ở Tiểu học, nội dung dạy học về số tự nhiên
chiếm thời lƣợng lớn, từ lớp 1 đến kì 1 của lớp 4, là cơ sở, tiền đề để HS tiếp
thu các tri thức khác trong môn Toán nói chung và Toán Tiểu học nói riêng.
Nhƣ vậy, hệ thống các KNDH Toán cũng sẽ đƣợc thể hiện rõ qua các KN dạy
học nội dung số tự nhiên. Trƣớc tiên, ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết nội dung dạy
học số tự nhiên ở Tiểu học.
Nội dung dạy học số tự nhiên ở Tiểu học gồm các vấn đề:
+ Dạy các khái niệm ban đầu về số tự nhiên (hình thành biểu tƣợng số
tự nhiên, đọc, viết, phân tích cấu tạo thập phân của các số tự nhiên)
+ So sánh, sắp thứ tự các số tự nhiên bất kì
+ Bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên bất kì
+ Tính chất của các phép tính trên số tự nhiên
+ Tính chất của dãy số tự nhiên
1.1.4. Kĩ năng dạy học môn Toán ở Tiểu học
Trong từng môn học, để dạy tốt GV vừa phải có các KN chung, vừa
phải có những KN riêng theo đặc trƣng của môn học đó. Có thể phân loại:
KNDH Toán ở Tiểu học, KNDH Tiếng Việt ở Tiểu học,… Với mỗi nội dung
của môn học, ta cũng có những KN tƣơng ứng để dạy tốt nội dung đó.
Trên cơ sở xây dựng khái niệm về KN và KNDH, chúng tôi đi đến xây
dựng khái niệm về KNDH môn Toán:
KNDH môn Toán là sự thực hiện có kết quả một số thao tác hay một
loạt các thao tác phức tạp của một hay nhiều hành động dạy học môn Toán
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bằng cách lựa chọn và vận dụng những tri thức, những cách thức, những quy
trình đúng đắn, đảm bảo cho hoạt động dạy học môn Toán của ngƣời GV đạt
kết quả cao.
Để đảm bảo việc dạy học môn Toán ở Tiểu học, đòi hỏi ngƣời GV cần
có những KNDH cơ bản sau:
- KN xác định mục tiêu, yêu cầu của một bài lên lớp cụ thể trong toàn
bộ chƣơng trình môn Toán ở Tiểu học
- KN phân tích và lựa chọn nội dung bài học cụ thể trong chƣơng trình
môn Toán (biết đƣợc vị trí của mảng kiến thức đó trong toàn bộ chƣơng trình
và biết huy động kiến thức mà HS đã đƣợc học trƣớc đó để bổ trợ cho việc
tiếp thu kiến thức mới).
- KN lựa chọn và sử dụng các phƣơng pháp, phƣơng tiện, hình thức tổ chức
dạy học phù hợp với nội dung bài học, trình độ và điều kiện học tập của HS.
- KN thiết kế các hoạt động học tập chủ yếu (Mục tiêu của các hoạt
động, cách thức tiến hành, thời gian cho các hoạt động đó).
- KN tổ chức, giám sát các hoạt động học tập cho HS (Tổ chức các mối
quan hệ giữa GV và HS, giữa HS và tài liệu học, giữa HS với nhau giúp HS
chiếm lĩnh tri thức mới và cách thức hành động trong tiết học Toán)
- KN dự đoán và xử lí các tình huống sƣ phạm có thể xảy ra trong
giờ học Toán
- KN tổ chức quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán
của HS
* Hệ thống các kĩ năng dạy học số tự nhiên ở Tiểu học
Cũng giống nhƣ việc dạy học bất kì một môn học, một nội dung nào, để
dạy học nội dung số tự nhiên trong chƣơng trình môn toán ở Tiểu học,
ngƣời GV phải trang bị cho mình một hệ thống các KN cơ bản và cần thiết.
Cụ thể:
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1. Kĩ năng phân tích nội dung dạy học số tự nhiên
Đây là KN rất quan trọng, bởi muốn thực hiện đƣợc mục tiêu dạy học
số tự nhiên, SV cần phải biết mục tiêu đó đƣợc thể hiện thông qua nội dung
nhƣ thế nào. Với KN này, trƣớc một chƣơng, một lớp hay một bài học trong
SGK Toán Tiểu học, SV có khả năng phân tích đặc điểm cấu trúc, những yêu
cầu về chuẩn KT và KN của HS khi học toán ở thời điểm dạy học những bài
đó. Quan trọng hơn nữa là: SV biết xác định mục tiêu, cấu trúc một bài lên
lớp để đảm bảo dạy học đúng mục tiêu, nội dung đầy đủ, chính xác, vừa sức,
không dạy quá nội dung yêu cầu.
Ví dụ: Để dạy HS có biểu tƣợng về những số mới, đặc biệt là các số lớn
(các số trong phạm vi 10 000 trở đi), SGK thƣờng có 2 tới 3 tiết dạy. Phân
tích ra, SV sẽ thấy mục tiêu của 3 tiết học này hoàn toàn khác nhau:
Tiết 1: Giúp HS biết đọc, viết số có nhiều chữ số (trƣờng hợp các chữ
số ở các hàng đều khác 0)
Tiết 2: Giúp HS biết đọc, viết số có nhiều chữ số (trƣờng hợp các chữ
số ở một hay một số hàng là 0)
Tiết 3: Giúp HS nắm đƣợc cấu tạo thập phân của các số có nhiều chữ số
thông qua việc viết các số có nhiều chữ số thành tổng giá trị các hàng và
ngƣợc lại
Đây là những mục tiêu cụ thể khi dạy học hình thành khái niệm số mới
có nhiều chữ số cho học sinh, nhƣng nếu đặt cả ba mục tiêu này trong một bài
thì nội dung bài học quá dài, không phù hợp với thời lƣợng học tập của HS
tiểu học và cũng quá khả năng nhận thức của các em. Nhƣ vậy việc biên soạn
thành 3 tiết học là hoàn toàn phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh.
2. Kĩ năng xây dựng kế hoạch bài học
KN này còn gọi là KN soạn giáo án, một KN rất quan trọng. Nhờ có
KN này mà SV có thể hình dung bƣớc đầu kế hoạch dạy một bài lên lớp nhƣ
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thế nào. KN này bao gồm việc xác định mục đích, yêu cầu bài học (về KT,
KN và thái độ); xác định các đồ dùng, phƣơng tiện phục vụ dạy học; xác định
kiểu bài lên lớp và nội dung bài học để lựa chọn phƣơng pháp và hình thức tổ
chức dạy học phù hợp; thiết kế các hoạt động học tập để hình thành các đơn
vị KT, rèn luyện các KN tƣơng ứng cho học sinh,…
3. Kĩ năng thiết kế hệ thống câu hỏi gợi mở
Đây là KN liên quan đến hoạt động lựa chọn, sử dụng những hệ thống
câu hỏi có tính chất gợi mở, dẫn dắt HS thông qua việc trả lời đúng mà tìm ra
nội dung bài học mới. KN này yêu cầu ngƣời dạy phải có khả năng tƣ duy đặc
biệt là phép suy diễn và tƣ duy logic.
4. Kĩ năng xây dựng, lựa chọn hệ thống bài tập
Để hình thành đƣợc kiến thức bài học mới cho học sinh, GV phải tổ
chức hoạt động luyện tập cho HS để các em có cơ hội vận dụng KT, hình
thành những KN thực hành tƣơng ứng, qua đó phát triển các thao tác tƣ duy.
Phƣơng tiện để tổ chức các hoạt động này là hệ thống các bài tập luyện tập.
Để lựa chọn đƣợc những bài tập phù hợp mục tiêu, tính chất nội dung bài học,
vừa sức với HS, phát huy nhận thức, hoạt động tƣ duy và hoạt động thực hành
của HS thì GV phải có KN lựa chọn, sử dụng và khai thác hệ thống bài tập có
hiệu quả.
5. Kĩ năng lựa chọn, sử dụng các phƣơng tiện dạy học, đặc biệt là các
phƣơng tiện có sự ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông
Đây là KN lựa chọn, sử dụng các phƣơng tiện dạy học hiện đại trong
quá trình dạy học.
Ví dụ: băng hình dạy học, phần mềm dạy học toán, phần mềm soạn
giáo án điện tử hay những thiết bị trình chiếu…
6. Kĩ năng lựa chọn, vận dụng phối hợp các phƣơng pháp dạy học và
hình thức tổ chức dạy học theo định hƣớng đổi mới
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Đây là KN lựa chọn và sử dụng phối hợp hợp lí các phƣơng pháp và
hình thức tổ chức dạy học để tạo nên một phƣơng pháp học tập tối ƣu trong
bài dạy. Phƣơng pháp tối ƣu đó là phƣơng pháp mà GV chỉ có vai trò định
hƣớng, tổ chức, điều khiển các hoạt động học tập nhƣng lại phát huy đƣợc tối
đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS.
7. Kĩ năng giao tiếp, ứng xử tình huống sƣ phạm
Quá trình dạy học là quá trình tƣơng tác hoạt động giữa GV và HS, HS
với HS nên sẽ nảy sinh những tình huống giao tiếp. GV phải làm gì để giải
quyết các tình huống sƣ phạm nảy sinh trong quá trình dạy học là một biện
pháp nghệ thuật, đòi hỏi GV phải có KN giao tiếp, ứng xử tình huống sƣ phạm.
8. Kĩ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
Đây là kĩ năng GV tiến hành tổ chức các hoạt động kiểm tra, làm thi
sau mỗi giai đoạn học tập của HS. Phân tích các kết quả của bài kiểm tra giúp
SV nắm bắt đƣợc tình hình học tập của HS, những cái đƣợc và cái chƣa đƣợc;
nhận đƣợc những thông tin phản hồi từ phía ngƣời học về quá trình dạy và
học để có những điều chỉnh phù hợp
9. Kĩ năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa
Bên cạnh những hoạt động chính khóa thì việc dạy học Toán HS Tiểu
học còn đƣợc tiến hành qua những hoạt động ngoại khóa. Các hoạt động
ngoại khóa về Toán đƣợc GV tổ chức trong lớp học hoặc cũng có thể do ban
giám hiệu nhà trƣờng tổ chức trong phạm vi nhà trƣờng, có thể ở những cấp
cao hơn thì thị xã, thành phố, tỉnh do Phòng Giáo dục và Đào tạo hay Sở Giáo
dục và đào tạo tổ chức. Thông qua những hoạt động ngoại khóa này, HS tiếp
xúc với Toán học theo những hình thức khác nhau: kể chuyện về các nhà
Toán học, kể chuyện về các số, các cuộc thi về Toán học… Do vậy, SV cần
có kĩ năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa về Toán.
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10. Kĩ năng tổ chức các hoạt động học tập của học sinh
Để tổ chức có hiệu quả các hoạt động học tập của HS, GV cần phải có
khả năng thực hiện các thao tác: thông báo một cách rõ ràng những yêu cầu
của tiết học, lựa chọn phƣơng pháp và hình thức phù hợp, sử dụng hệ thống
câu hỏi và bài tập;… Do đó, SV cần phải có kĩ năng dạy học này.
Có một cách tiếp cận khác khi nói về các kĩ năng dạy học Toán ở Tiểu
học, đó là việc căn cứ vào các mạch kiến thức cũng có thể có những kĩ năng
dạy học tƣơng ứng, cụ thể:
- Kĩ năng hình thành khái niệm, biểu tƣợng
- Kĩ năng dạy học so sánh, sắp thứ tự các số
- Kĩ năng dạy học các phép tính
- Kĩ năng dạy học tính chất các phép tính
- Kĩ năng dạy học giải toán
Trong mỗi kĩ năng này, ta lại có thể căn cứ vào các nội dung hành
động, hoạt động mà chia thành các kĩ năng thành phần:
- Kĩ năng dạy học hình thành kiến thức mới
- Kĩ năng dạy học luyện tập thực hành,vận dụng
- Kĩ năng dạy học ôn tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS
Cứ nhƣ vậy khi chia nhỏ các kĩ năng này ra, ta lại có thể căn cứ vào các
thao tác, hành động mà chia ra thành các kĩ năng thành phần.
1.2. Vài nét về thực trạng rèn luyện các kĩ năng dạy học của sinh
viên ngành Giáo dục Tiểu học tại trƣờng Cao đẳng Sơn La
Khoa sƣ phạm Tiểu học – Mầm non của trƣờng Cao đẳng Sơn La chính
thức đƣợc thành lập vào tháng 5 năm 2001, gồm 2 tổ chuyên môn là Tổ Giáo
dục Tiểu học và Tổ Giáo dục mầm non.
Tổ Giáo dục Tiểu học đến này có 15 giảng viên đều đã hoặc đang đƣợc
đào tạo trình độ Thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên nhiệt tình trong công tác giảng
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dạy và rèn nghề.
Đối tƣợng học sinh sinh viên của Tổ Giáo dục Tiểu học chủ yếu là học
sinh tại các vùng khó khăn, đa số là ngƣời dân tộc thiểu số, mức độ nhận thức
còn hạn chế và không đồng đều.
1.2.1. Mục đích điều tra
Bƣớc đầu tìm hiểu thực trạng rèn luyện các kĩ năng dạy học Toán của
sinh viên K52 ngành Giáo dục Tiểu học, Khoa sƣ phạm Tiểu học – Mầm non,
Trƣờng Cao đẳng Sơn La. Từ đó đƣa ra một số biện pháp rèn luyện các kĩ
năng dạy học, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo GV Tiểu học.
1.2.2. Đối tượng điều tra
SV K52 ngành Giáo dục Tiểu học (hệ chính quy) của trƣờng Cao
đẳng Sơn La
1.2.3. Nội dung điều tra
- Tìm hiểu công tác tổ chức rèn luyện kĩ năng dạy học Toán, đặc biệt là
dạy học về số tự nhiên của SV ngành GDTH tại Khoa sƣ phạm Tiểu học –
Mầm non, Trƣờng Cao đẳng Sơn La.
- Tìm hiểu những yếu tố ảnh hƣởng đến việc rèn luyện kĩ năng dạy học
Toán, đặc biệt là kĩ năng dạy học số tự nhiên của SV ngành GDTH.
- Phân tích, đánh giá thực trạng rèn luyện kĩ năng dạy học Toán, đặc
biệt là kĩ năng dạy học số tự nhiên của SV ngành GDTH.
1.2.4. Phương pháp điều tra
- Điều tra: Thiết kế phiếu điều tra (phiếu thăm dò ý kiến) gửi trực tiếp
cho SV và GV Tiểu học.
- Đàm thoại: Trao đổi với các GV giảng dạy ở trƣờng sƣ phạm, GV
Tiểu học để có thêm thông tin về vấn đề rèn luyện kĩ năng dạy học Toán của
SV ngành GDTH. Trao đổi với SV để hiểu tâm tƣ nguyện vọng của ngƣời học
về vấn đề đổi mới phƣơng pháp dạy học.
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- Quan sát: dự giờ, thăm lớp, tìm hiểu quá trình dạy học
- Nghiên cứu lí luận: tìm hiểu, nghiên cứu chƣơng trình Đào tạo hệ cao
đẳng ngành GDTH (hệ chính quy) của Khoa sƣ phạm Tiểu học – Mầm non,
Trƣờng Cao đẳng Sơn La.
1.2.5. Kết quả điều tra
* Kết quả từ nghiên cứu chương trình đào tạo và tổng kết thực tiễn học
tập của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học
Việc hình thành các KN dạy học giúp SV có kiến thức, kĩ năng và sử
dụng kĩ năng một cách thành thạo trong dạy học là một nội dung rất quan
trọng trong quá trình đào tạo, đƣợc nhà trƣờng và khoa chú ý ngay từ khi biên
soạn chƣơng trình đào tạo, thông qua các hoạt động sau:
- Rèn luyện kĩ năng dạy học thông qua việc dạy các học phần trên lớp:
Đây là hoạt động cơ bản trong quá trình đào tạo, hình thành KT, rèn
luyện KN chuyên ngành cho SV. Đặc biệt thông qua các nội dung của học
phần Phƣơng pháp dạy học Toán ở Tiểu học, không chỉ trang bị cho SV hệ
thống tri thức lí luận cơ bản của nghề sƣ phạm mà còn rèn luyện cho SV một
số KN dạy học, giáo dục tổ chức các hoạt động tập thể, giúp SV biết cách
thực hiện một số nội dung, thao tác khi nội dung bài học có liên quan đến kĩ
năng dạy học nào đó.
Cụ thể: học phần Phƣơng pháp dạy học Toán ở Tiểu học gồm 75 tiết,
trong đó lí thuyết 45 tiết, thực hành 30 tiết. Phần thực hành gồm các nội dung sau:
+ Thực hành tìm hiểu chƣơng trình Tiểu học
+ Thực hành và xem băng minh họa các phƣơng pháp dạy học Toán ở
Tiểu học
+ Thực hành soạn giảng minh họa các phƣơng pháp và xem trích đoạn
+ Thực hành soạn giảng minh họa và xem băng một số hình thức tổ
chức dạy học ở Tiểu học
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+ Giới thiệu một số đồ dùng dạy học và thực hành thiết kế đồ dùng dạy học
+ Thực hành soạn - giảng, xem băng dạy học phân số ở Tiểu học
+ Thực hành soạn - giảng, xem băng dạy học nội dung số thập phân ở
Tiểu học
+ Thực hành soạn - giảng, xem băng dạy học yếu tố đại số ở Tiểu học
+ Thực hành đo và ƣớc lƣợng các đại lƣợng hình học
+ Thực hành soạn - giảng, xem băng dạy học các bài về các đại lƣợng
cơ bản ở Tiểu học
+ Thực hành soạn - giảng, xem băng dạy học các bài dạy về các yếu tố
hình học ở Tiểu học
+ Thực hành soạn - giảng, xem băng dạy học các bài về yếu tố thống kê
ở Tiểu học
+ Thực hành soạn - giảng, xem băng dạy học các bài về giải toán có lời
văn ở Tiểu học
+ Thực hành giải toán theo một số phƣơng pháp thƣờng dùng ở Tiểu học
Qua tìm hiểu chƣơng trình ta thấy khi dạy học phần Phƣơng pháp dạy
học Toán ở Tiểu học cho SV, chƣơng trình có dành thời gian cho các hoạt
động thực hành. Tuy nhiên, với riêng nội dung dạy học số tự nhiên thì thời
lƣợng thực hành rất ít, chỉ khoảng 3 tiết thực hành. Vì vậy, trong quá trình
thực hành, giảng viên và SV phải lựa chọn một số bài tiêu biểu để tập soạn và
giảng nên chƣa đảm bảo đƣợc việc rèn KNDH nội dung số tự nhiên cho SV
- Rèn luyện kĩ năng thông qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm,
thực hành sƣ phạm
Gồm 2 hoạt động chính:
1. Rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm thƣờng xuyên: là hoạt động diễn
ra trong từng kì học, liên tục trong 3 năm đào tạo, nhất là từ kì 3 trở đi khi SV
bƣớc vào năm học chuyên ngành, bao gồm: tìm hiểu nội dung chƣơng trình
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môn Toán ở Tiểu học, đặc biệt là nội dung số học, về dạy học số tự nhiên; tìm
hiểu các phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy; tìm hiểu cách hình thành một
khái niệm, đối tƣợng toán phù hợp với khả năng nhận thức của HS Tiểu học;
tập soạn và tập giảng nội dung số tự nhiên ở từng lớp;…
Nội dung này gọi vắn tắt là “Hƣớng dẫn rèn nghề” (phần toán học),
đƣợc phân bổ trong theo từng học kì nhƣ sau:
+ Học kì 1: Tập luyện những KN có tính công cụ của ngƣời giáo viên
dạy Toán ở Tiểu học (các KN: nghe, nói, đọc, viết; sử dụng các đồ dùng dạy
học nhƣ: ê ke, compa, thƣớc kẻ,…; sử dụng tia số trong dạy học về số tự nhiên)
+ Học kì 2: Tiếp tục tập luyện các KN có tính công cụ nhƣng ở mức độ
cao hơn (trình bày nội dung ghi bảng của môn toán; KN xử lí một số tình
huống nảy sinh trong quá trình dạy học toán, KN giải toán Tiểu học gồm toán
điển hình và không điển hình)
+ Học kì 3, 4, 5, 6: Tiến hành soạn và giảng các nội dung dạy học ở
Tiểu học, tiếp tục rèn KN giải toán, làm quen với các bài toán khó ở Tiểu học
2. Rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm tập trung: tổ chức các đợt thực hành sƣ
phạm, kiến tập sƣ phạm, thực tập sƣ phạm lần 1, thực tập sƣ phạm lần 2 tại
các trƣờng Tiểu học
+ Học kì 3: Kiến tập tại trƣờng Tiểu học Chiềng Sinh trong 3 tuần, thực
tập lần 1 tại các trƣờng Tiểu học thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
+ Học kì 6: Thực tập lần 2 tại các trƣờng Tiểu học thuộc địa bàn thành
phố Sơn La
SV đƣợc rèn luyện KNDH một cách toàn diện: tiếp xúc với HS, phụ
huynh, GV, tham gia tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, làm công tác
chủ nhiệm và dạy học.
Nhƣ vậy, nội dung rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm có ý nghĩa quan trọng
tới việc rèn luyện các KNDH cho sinh viên. Thông qua hình thức rèn luyện
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thƣờng xuyên, SV có thời gian tập dƣợt các KNDH cơ bản. Còn ở hình thức
rèn luyện tập trung, SV đƣợc thực tế rèn luyện các KN. Qua đó, SV hiểu sâu
hơn những nội dung lí luận đã đƣợc học.
- Việc rèn luyện còn đƣợc tổ chức thực hiện thông qua các hoạt động
ngoại khóa
+ Thi làm đồ dùng dạy học - Đƣợc tổ chức vào tháng 10 hàng năm
+ Thi viết chữ, trình bày bảng đẹp - Đƣợc tổ chức vào tháng 11 hàng năm
+ Hội thi “Ngƣời học có kĩ năng nghề nghiệp giỏi” - Đƣợc tổ chức vào
tháng 12 hàng năm gồm thi kể chuyện, thi tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp,
thi soạn giảng các môn học ở Tiểu học (Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội)
+ Thi thuyết trình - Đƣợc tổ chức vào tháng 2 hàng năm
+ Thi giải toán ở Tiểu học - Đƣợc tổ chức vào tháng 3 hàng năm
+ Thi ứng xử tình huống sƣ phạm - Đƣợc tổ chức vào tháng 4 hàng năm
Các hoạt động ngoại khóa trên góp phần nâng cao KNDH cho sinh
viên, tạo không khí thi đua, gây hứng thú với ngƣời học. Từ đó, tạo cho SV
niềm tin khoa học với các nội dung học chính khóa.
* Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự rèn luyện các kĩ năng dạy học của
sinh viên
- Thuận lợi
+ Đội ngũ GV nhiệt tình trong giảng dạy, nhạy bén trong nhận thức cái
mới, không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức và KN, chuyên môn và nghiệp
vụ, đặc biệt là vận dụng các PPDH theo định hƣớng đổi mới, sử dụng các
phƣơng tiện dạy học có sự ứng dụng công nghệ thông tin.
+ Công tác rèn nghề của SV đƣợc triển khai rộng rãi, SV chăm chỉ và
có khí thế khi học nội dung này.
+ Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: nhà trƣờng và khoa đã cố gắng tạo
điều kiện cho SV có các phòng để tổ chức tập giảng (nhất là buổi tối), phòng
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thực hành đƣợc trang bị đầy đủ đồ dùng dạy học các bộ môn ở Tiểu học, đƣợc
trang bị máy tính, máy chiếu; giáo viên giảng dạy cung cấp cho SV các mẫu
bài soạn; SV đƣợc xem băng hình việc tổ chức dạy học toán ở Tiểu học, băng
hình tọa đàm về đổi mới trong dạy học toán ở Tiểu học theo hƣớng tích cực
hóa hoạt động học của học sinh.
+ Nhà trƣờng hàng năm đều có kế hoạch thực hành sƣ phạm thƣờng
xuyên gửi tới từng khoa, khoa phổ biến, triển khai tới từng lớp, từng SV (đặc
biệt là SV cuối khóa), giúp các em nắm đƣợc kế hoạch của nhà trƣờng, chủ
động chuẩn bị tâm lí, kiến thức và KN cũng nhƣ thời gian, kinh phí để nội
dung thực hành đạt hiệu quả.
+ Cơ sở thực hành, kiến tập, thực tập sƣ phạm: liên kết với các trƣờng
Tiểu học ở trên địa phƣơng. Các trƣờng đều có điều kiện dạy và học tốt, có
môi trƣờng thân thiện với học sinh, đạt các danh hiệu thi đua tập thể lao động
tiên tiến xuất sắc trong dạy và học của thành phố. Ban giám hiệu nhà trƣờng,
tổ chuyên môn, đội ngũ cán bộ, GV và HS trong trƣờng Tiểu học đều tạo mọi
điều kiện giúp đỡ SV trong quá trình thực tập , kiến tập…
- Khó khăn
+ SV chƣa biết gắn liền giữa tri thức khoa học và sƣ phạm mà họ đƣợc
lĩnh hội ở giảng đƣờng với thực tiễn dạy học môn Toán ở trƣờng Tiểu học.
Năm thứ nhất SV đƣợc tiếp thu 2 học phần về lí thuyết cơ sở Toán học: Lí
thuyết tập hợp và Logic Toán; Các tập hợp số. Hai học phần này cung cấp cho
ngƣời học những kiến thức toán học cơ bản đóng vai trò là cơ sở nền tảng để
xây dựng nội dung chƣơng trình môn Toán ở Tiểu học. Thế nhƣng hầu hết SV
đều gặp khó khăn khi học các học phần này.
+ Bản thân SV chƣa có một phƣơng pháp học tập và rèn luyện các
KNDH môn Toán một cách khoa học và hợp lí. Điều này cũng hoàn toàn dễ
hiểu vì ngay đầu vào của SV ngành Giáo dục Tiểu học đã có những bất cập
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khi SV đƣợc thi tuyển, xét tuyển theo cả hai khối (Khối tự nhiên và Xã hội)
nhƣng khi vào học lại học chung một chƣơng trình nên chất lƣợng học Toán
của đa số SV chƣa cao và không đồng đều.
+ Quá trình rèn luyện KNDH môn Toán của SV ngành Giáo dục Tiểu
học tại trƣờng Cao đẳng Sơn La chƣa có quy trình rèn luyện cụ thể và chi tiết.
Tuy đã có kế hoạch rèn nghiệp vụ sƣ phạm đề ra cho từng kì, giúp SV hình
thành và rèn luyện đƣợc các KNDH, giúp họ sớm làm quen với các hoạt động
dạy học và giáo dục ở các trƣờng Tiểu học, giúp SV kiểm nghiệm kiến thức lí
thuyết học trên giảng đƣờng với thực tế nhƣng hoạt động này vẫn tồn tại
những bất cập nhất định, trong những hoạt động rèn nghề này các nội dung
rèn KNDH tƣơng đối khái quát, chung cho tất cả các môn học chứ chƣa cung
cấp đƣợc cho SV những quy trình làm việc cụ thể và chi tiết của từng môn,
từng KNDH riêng biệt. Vì vậy, hoạt động rèn KNDH này chƣa phát huy hết
tác dụng tối ƣu của nó.
+ Một số SV có tƣ tƣởng học tốt môn Toán là có thể dạy tốt môn Toán
ở Tiểu học nên xem nhẹ việc rèn luyện các KNDH môn Toán. Quan điểm này
hoàn toàn sai vì trên cơ sở SV đã hiểu rõ kiến thức cơ bản về môn Toán, về
PPDH môn Toán, để có đƣợc KNDH cần phải trải qua quá trình rèn luyện
nghiệp vụ sƣ phạm thông qua các hoạt động rèn nghiệp vụ sƣ phạm thƣờng
xuyên, kiến tập, thực tập sƣ phạm.
+ SV chƣa có phòng thực hành riêng, phòng thiết bị, đồ dùng phục vụ
cho riêng việc dạy học Toán.
+ Việc sử dụng, khai thác các thiết bị dạy học hiện đại (máy tính, máy
chiếu, các phần mềm dạy học toán,… ) chƣa triệt để.
+ Nhà trƣờng chƣa có trƣờng thực hành riêng nên không chủ động
trong kế hoạch đào tạo, kinh phí tổ chức còn chƣa cao nên ảnh hƣởng tới chất
lƣợng rèn luyện
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* Phân tích, đánh giá kết quả điều tra
- Kết quả tổng hợp từ phiếu điều tra
Để tìm hiểu thực trạng của việc rèn luyện các KNDH của sinh viên,
chúng tôi đã tiến hành phát phiếu điều tra (phiếu thăm dò ý kiến) (Phụ lục số
1) tới SV hai lớp: Cao đẳng Tiểu học K52A và K52B (tổng số 100 SV) và
một số giáo viên Tiểu học của trƣờng Tiểu học Chiềng Sinh (trƣờng thực
hành và là nơi SV kiến tập, thực tập lần 1 và lần 2). Tổng hợp số liệu từ phiếu
điều tra gửi SV tự đánh giá, chúng tôi có bảng thống kê sau:
Bảng 1.1: Bảng đánh giá mức độ nhận thức của sinh viên về kĩ năng dạy học
Mức độ nhận thức
STT

Đạt

Các KNDH

Số
lƣợng

%

Chƣa đạt
Số
%
lƣợng

1

Phân tích nội dung chƣơng trình

27

27

73

73

2

Giao tiếp, ứng xử tình huống sƣ phạm

50

50

50

50

41

41

59

59

63

63

37

37

76

76

24

24

27

27

73

73

71

71

29

29

36

36

63

63

51

51

49

49

3
4
5
6
7
8
9

Lựa chọn, sử dụng và khai thác hệ
thống bài tập
Thiết kế kế hoạch bài học
(Soạn giáo án)
Lựa chọn, phối hợp các PPDH và
HTTCDH
Sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện dạy
học
Tổ chức các hoạt động dạy học
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
của HS
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa
Từ bảng số liệu trên ta có biểu đồ sau:
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Mức độ đạt (%)
80
70
60
50
40
Mức độ đạt (%)

30
20
10
0
Phân
tích

Giao
Lựa Thiết kế Lựa
Sử Tổ chức Kiểm Tổ chức
tiếp chọn … … chọn … dụng … …
tra …
…

Hình 1.1: Biểu đồ biểu thị mức độ nhận thức về các kĩ năng dạy học
của sinh viên
Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ biểu thị mức độ đạt của các KNDH (do SV
tự đánh giá), chúng ta dễ dàng thấy:
Việc rèn luyện một số KNDH bƣớc đầu đã có hiệu quả (mức độ nhận
thức và thực hiện KN trên 50%), bao gồm:
+ KN giao tiếp, ứng xử tình huống sƣ phạm
+ KN thiết kế kế hoạch bài học
+ KN lựa chọn, phối hợp các PPDH và hình thức tổ chức dạy học
+ KN tổ chức các hoạt động dạy học
+ KN tổ chức các hoạt động ngoại khóa
Việc rèn luyện một số KNDH chƣa đạt hiệu quả nhƣ mong muốn (mức
độ nhân thức và thực hiện KN dƣới 50%), bao gồm:
+ KN phân tích nội dung chƣơng trình
+ KN lựa chọn, sử dụng và khai thác hệ thống bài tập
+ KN sử dụng đồ dùng, phƣơng tiên dạy học
+ KN kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS
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Tổng hợp phiếu điều tra (phiếu thăm dò ý kiến) gửi cho giáo viên ở
trƣờng Tiểu học Chiềng Sinh (nơi có SV đến kiến tập, thực tập lần 1 và lần 2)
(Phụ lục 2), chúng tôi cũng thu đƣợc những số liệu và nhận xét tƣơng tự của
giáo viên Tiểu học với mức độ nhận thức và thực hiện KN của SV.
Đi sâu tìm hiểu, quan sát các giờ thực hành tập soạn, tập giảng của SV
để tìm hiểu tính chính xác của những nhận xét trên, chúng tôi thấy: Việc rèn
luyện của SV bên cạnh những mặt kết quả vẫn còn một số vấn đề tồn tại và
hạn chế nhƣ sau:
- Một số SV có tƣ tƣởng cho rằng có có kết quả học tập cao thì có thể
dạy học tốt nên chƣa thực sự chú ý đến việc rèn luyện các KN dạy học.
- SV chƣa hiểu biết nhiều về các KNDH Toán ở Tiểu học về các mặt:
mục đích, nội dung, hệ thống các KNDH và mối quan hệ.
- Một số KN còn hạn chế:
+ KN giao tiếp bằng ngôn ngữ (KN diễn đạt: nói và viết) đặc biệt là khả
năng ứng xử các tình huống sƣ phạm xảy ra trong quá trình dạy Toán, nhƣ:
Trình bày bảng chƣa khoa học, chƣa biết cách ghi những nội dung cơ
bản của bài học trên bảng, thƣờng hay viết tắt, lên dòng xuống dòng, chữ viết
không rõ ràng

hình thức không đẹp và hiệu quả giáo dục chƣa cao.

Giảng nội dung bài học bằng ngôn ngữ nói còn hạn chế, một số SV còn
sử dụng nhiều từ đệm “à, ừ,...” làm nội dung bị đứt quãng, không logic; nhiều
sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số, phát âm không chuẩn đặc biệt phụ âm đầu
l/n, l/d b/v, … ; viết chƣa đúng mẫu chữ quy định, còn viết tắt, viết sai dùng
tay xóa bảng,…
Một số SV còn lúng túng khi xử lí tình huống sƣ phạm, xử lí chƣa triệt để
- Tổ chức hoạt động dạy học: một số SV chƣa biết phân bố thời gian
dạy hợp lí, còn để cháy giáo án
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- Lựa chọn, phối hợp các PPDH và hình thức tổ chức dạy học: đa số SV
biết sử dụng phối hợp các PPDH và hình thức tổ chức dạy học trong một bài
dạy. Tuy nhiên vẫn còn đơn điệu, chƣa thực sự gây hứng thú, chƣa phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho ngƣời học; nhiều em còn ham giảng
kiến thức.
- Phân tích nội dung chƣơng trình: Cá biệt có SV còn chƣa nắm đƣợc
nội dung bài học, chƣa dạy theo đúng tinh thần biên soạn của SGK , dạy vƣợt
nội dung chƣơng trình…
- Việc chuẩn bị các đồ dùng dạy học, hệ thống bài tập và hệ thống câu
hỏi còn chƣa chu đáo, kĩ lƣỡng. Cách đặt câu hỏi còn mắc một số lỗi nhƣ:
Đặt câu hỏi một cách chiếu lệ, cốt cho có (theo yêu cầu về mặt phƣơng
pháp) mà không quan tâm đến mục đích và tác dụng của nó. Lối đặt câu hỏi
hời hợt, ít có sự gia công và nghiền ngẫm này đã tạo ra cảm giác đơn điệu và
tẻ nhạt trong giờ học vì nó không “đánh thức” đƣợc tƣ duy của học sinh, chƣa
giúp các em “nhập cuộc” với bài giảng.
Chƣa chú ý tới nội dung của câu hỏi, về “liều lƣợng” cần có của câu
hỏi trong mỗi bài dạy, về cách sử dụng và phối hợp linh hoạt giữa các loại câu
hỏi và cách phân bố nó nhƣ thế nào cho phù hợp với phƣơng pháp giảng dạy
tích cực, hƣớng vào nhân vật trung tâm là học sinh; SV ít sử dụng các loại
phiếu học tập.
- Chƣa có KN tổ chức các hoạt động để kiểm tra đánh giá kết quả dạy
học (không xác định đƣợc đầy đủ nội dung thi, cấu trúc một đề thi). Việc thiết
kế đề thi, đề kiểm tra mới chỉ chú ý tới việc tạo ra các bài tập, câu hỏi thi;
chƣa chú ý tới việc phân bổ số lƣợng câu hỏi, thời gian làm, tỉ lệ cho điểm
tƣơng ứng với yêu cầu và thời lƣợng dạy học các nội dung.
- Khi nhà trƣờng, khoa, lớp tổ chức các hội thi, chủ yếu cán bộ lớp hoặc
SV có năng lực tham gia, đa số SV chƣa hào hứng, do vậy chƣa đảm bảo tính
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hiệu quả các hội thi này trên diện rộng với toàn thể SV
- Sang trƣờng Tiểu học, SV còn tâm lí nhút nhát, e dè, phát biểu còn
lúng túng, chƣa tự tin, lƣu loát, chƣa biết chuẩn bị các nội dung giao tiếp,
thiếu linh hoạt trong ứng xử các tình huống với học sinh, GV Tiểu học. Nhiều
SV chỉ đến lớp khi cần, chƣa thực sự hòa nhập vào môi trƣờng Tiểu học
- SV có khả năng tổ chức các hoạt động ngoài giờ, ngoại khóa về toán
giúp HS hiểu hơn về lịch sử Toán học, ôn tập cách đọc, viết số tự nhiên,…
- Nhiều SV chƣa có ý thức rèn luyện, tự bồi dƣỡng bản thân
Điều này đã làm ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng bài dạy và đặt ra
cho chúng ta những yêu cầu, giải pháp cụ thể giúp SV tập dƣợt, làm quen với
loại KN này, khắc phục những mặt còn yếu kém trong dạy học.
Qua trao đổi với một số GV Tiểu học, đa phần các ý kiến của thầy (cô)
đều cho rằng:
SV ngành GDTH, Khoa sƣ phạm Tiểu học – Mầm non, trƣờng Cao
đẳng Sơn La khi sang thực tế tại các trƣờng Tiểu học đều có ý thức, ngoan, có
kiến thức dạy học song KN thực hành còn yếu, chƣa thành thạo.
Một số tình huống khi đứng lớp, SV chƣa biết đến, chƣa biết cách giải
quyết nên còn lúng túng, chƣa mang tính sƣ phạm
SV cảm thấy thiếu tự tin trong quá trình thực tập sƣ phạm
Kết quả quan sát từ thực tế việc rèn luyện các KNDH Toán của SV
ngành GDTH, khoa sƣ phạm Tiểu học – Mầm non, trƣờng Cao đẳng Sơn La,
chúng ta thấy:
Hầu hết SV đã nắm đƣợc các KNDH cơ bản trong dạy học môn toán ở
Tiểu học nhƣ: KN soạn giáo án, KN xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở, KN
tổ chức các hoạt động ngoại khóa về toán,…
Bên cạnh đó vẫn còn một số KN cơ bản thiết yếu nhất mà SV còn phải
rèn luyện thêm. Cụ thể:
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+ KN phân tích nội dung chƣơng trình dạy học Toán ở Tiểu học. Biểu
hiện là: SV vẫn còn lúng túng khi xác định mục tiêu, nội dung và cấu trúc
hoạt động của một tiết lên lớp; không biết nội dung kiến thức này dạy ở lớp
mấy, giai đoạn nào, trong mạch kiến thức nào,…
+ KN sử dụng đồ dùng dạy học, đặc biệt là những đồ dùng, phƣơng tiện
dạy học có sự ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Biểu hiện là:
SV có sự chuẩn bị đồ dùng trực quan trong mỗi bài học song chƣa phong phú,
chƣa biết cách sử dụng hợp lí và sƣ phạm các đồ dùng đó; rất ít bài dạy bằng
giáo án điện tử,…
+ KN lựa chọn, sử dụng và khai thác hệ thống bài tập. Biểu hiện là: SV
chỉ dạy các bài tập nhƣ biên soạn trong SGK và vở bài tập toán ở từng lớp;
chƣa biết cách tổ chức sáng tạo các bài tập để phát huy tính tích cực của
học sinh,…
+ KN kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Toán của HS Tiểu học. Biểu
hiện là: SV chƣa biết cấu trúc một đề thi, một đề kiểm tra; chƣa biết dựa vào
kết quả kiểm tra để đánh giá kết quả học toán của học sinh,…
1.3. Kết luận chƣơng I
Nội dung chƣơng I bƣớc đầu giúp chúng ta hiểu đƣợc các định nghĩa
về: KN, KN sƣ phạm, KN dạy học, qua một số đặc điểm về chƣơng trình môn
Toán ở Tiểu học, đƣa ra hệ thống KNDH Toán ở Tiểu học, đặc biệt là KNDH
dạy học số tự nhiên. Qua quá trình điều tra thực trạng hoạt động học tập, rèn
nghề của SV, qua trao đổi trò chuyện với SV và GV các trƣờng Tiểu học, qua
tổng hợp số liệu điều tra, chúng ta thấy việc rèn luyện các KNDH của SV
đƣợc chú ý ngay từ khi biên soạn nội dung, chƣơng trình đào tạo và qua việc
tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho SV trong nhà trƣờng. Tuy vậy, việc rèn
luyện các KNDH của SV vẫn còn những hạn chế, thiếu sót.
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CHƢƠNG 2
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DẠY HỌC TOÁN CHO
SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TẠI TRƢỜNG CAO
ĐẲNG SƠN LA THÔNG QUA DẠY HỌC SỐ TỰ NHIÊN
2.1. Cấu trúc cơ bản của những biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy
học Toán ở Tiểu học cho sinh viên
Kết quả điều tra ở chƣơng I cho chúng ta thấy việc rèn luyện các
KNDH Toán của SV bƣớc đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, việc rèn luyện các KN
của SV vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót và tập trung vào các một số KN chính
nhƣ: Kĩ năng phân tích nội dung chƣơng trình; Kĩ năng sử dụng đồ dùng,
phƣơng tiện dạy học; Kĩ năng thiết kế và khai thác hệ thống bài tập; Kĩ năng
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. Qua thực tế dạy học học phần
PPDH Toán ở Tiểu học và tham gia hoạt động rèn nghiệp vụ sƣ phạm thƣờng
xuyên (môn Toán) cho SV, tôi xin đƣa ra một số biện pháp rèn luyện KNDH
môn Toán và đƣợc cụ thể hóa thông qua nội dung dạy học số tự nhiên để góp
phần nâng cao hiệu quả rèn luyện các KNDH Toán ở Tiểu học.
Mỗi biện pháp rèn luyện kĩ năng đƣợc trình bày theo cấu trúc nhƣ sau:
- Hệ thống các thao tác: Giúp ngƣời học hình dung ra bƣớc đầu các
hoạt động khi tiến hành rèn luyện KN này
- Quy trình tổ chức thực hành: Các bƣớc hƣớng dẫn SV rèn luyện các KN
- Ví dụ minh họa: Ví dụ thể hiện rõ cho quy trình thực hành đã nêu trên
- Đánh giá kết quả rèn luyện KN: Các hình thức kiểm tra, đánh giá kết
quả rèn luyện KN của SV; các tiêu chí để đánh giá mức độ đạt hay chƣa đạt.
2.2. Biện pháp 1: Rèn luyện kĩ năng phân tích nội dung chƣơng trình
Đây là KN cần thiết đối với GV Tiểu học khi dạy học Toán cho HS
Tiểu học. Nhờ có KN này, chúng ta sẽ hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và
sự phân bố nội dung, phân bố các mạch kiến thức ở từng giai đoạn, từng lớp.
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Từ đó, nắm đƣợc chuẩn trình độ kiến thức và KN Toán học cho HS ở từng
giai đoạn. Nhờ vậy mà giúp GV Tiểu học không dạy vƣợt chƣơng trình, dạy
học quá sức tiếp thu của HS tiểu học và giúp GV xác định đúng, đủ mục tiêu
cũng nhƣ cấu trúc một bài lên lớp.
2.2.1. Hệ thống các thao tác
* Hoạt động 1: Tìm hiểu các bài học dạy học số tự nhiên trong chƣơng
trình môn Toán ở Tiểu học.
- Đọc chƣơng trình môn Toán ở từng lớp; tìm những phần, chƣơng, bài
dạy học về số tự nhiên.
- Liệt kê theo từng lớp tên các bài học biên soạn trong SGK.
- Đọc nội dung trình bày biên soạn trong SGK ở từng bài học, xác định
mục tiêu, xác định các đơn vị kiến thức cơ bản hình thành cho HS trong mỗi
bài học.
- Tham khảo thêm nội dung trong sách giáo viên, các loại tài liệu tham
khảo, tài liệu bồi dƣỡng chuyên môn về dạy học Toán ở Tiểu học, đặc biệt
chú ý tới nội dung dạy học số tự nhiên.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm cấu trúc nội dung chƣơng trình dạy
học số tự nhiên ở Tiểu học
- Tìm hiểu quan điểm xây dựng nội dung chƣơng trình dạy học số tự nhiên
- Xây dựng theo quan điểm của Toán học hiện đại (một cách ẩn tàng).
Cụ thể:
Việc dạy học hình thành khái niệm, biểu tƣợng ban đầu về các số tự
nhiên theo quan điểm của lí thuyết tập hợp: mỗi một số tự nhiên đƣợc hiểu là
đặc trƣng cho số lƣợng của một lớp các tập hợp tƣơng đƣơng (các tập hợp có
cùng số lƣợng phần tử)
Ví dụ: số 3 biểu thị cho số lƣợng của các nhóm có 3 bông hoa, 3 bạn
nhỏ, 3 que tính, 3 chấm tròn,…
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Hay mỗi số tự nhiên là đặc trƣng về số lƣợng của các tập hợp có hữu
hạn phần tử.
Việc dạy học so sánh, sắp thứ tự các số tự nhiên theo quan hệ tƣơng
ứng, tính chất song ánh của ánh xạ. Cụ thể:
Để dạy HS biết so sánh hai số tự nhiên, ta hƣớng dẫn HS so sánh số
lƣợng của hai nhóm mà hai số tự nhiên đó biểu thị.
Ví dụ:
Đầu tiên, hƣớng dẫn HS tìm hiểu về mối quan hệ nhiều hơn, ít hơn. GV
đƣa ra nhóm 5 chiếc cốc và nhóm 4 chiếc thìa, thiết lập mối quan hệ tƣơng
ứng một đối một (1 - 1), đặt 1 chiếc thìa vào 1 chiếc cốc, ta thấy thừa ra 1
chiếc cốc, ta nói số cốc nhiều hơn số thìa hay số thìa ít hơn số cốc.
Từ đó, để so sánh 2 và 3, ta hƣớng dẫn HS so sánh nhóm 2 con gà và
nhóm 3 con gà. Bằng việc thiết lập mối quan hệ tƣơng ứng một đối một (1 1), nối mỗi con gà của nhóm này với một con gà của nhóm kia. HS thấy nhóm
có 3 con gà thừa ra một con gà, trong khi nhóm có 2 con gà lại thiếu một con
gà trong quá trình ghép tƣơng ứng. Vậy nhóm có số gà thừa ra là nhóm có số
lƣợng nhiều hơn, nhóm có số gà thiếu đi là nhóm có số lƣợng ít hơn. Ta có 2
con gà ít hơn 3 con gà hay 3 con gà nhiều hơn 2 con gà. Vậy 2 nhỏ hơn 3 hay
3 lớn hơn 2.
Sau đó giáo viên hƣớng dẫn HS sử dụng kí hiệu lớn hơn (>) và nhỏ hơn
(<) để biểu thị mối quan hệ giữa các số.
Việc dạy HS: bất kì hai số tự nhiên nào cũng có thể so sánh đƣợc với
nhau, với mỗi số tự nhiên chỉ có duy nhất một số tự nhiên liền trƣớc và một số
tự nhiên liền sau số đó, với mỗi vạch trên tia số chỉ biểu diễn đƣợc duy nhất
một số tự nhiên… xuất phát từ tính chất sắp thứ tự của dãy số tự nhiên.
Việc dạy HS các phép toán, ý nghĩa của các phép toán cũng xuất phát
từ quan điểm của lí thuyết tập hợp: các phép toán trên tập hợp. Đặc biệt là
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phép tính cộng (phép hợp của hai tập hợp khác rỗng và rời nhau, không có
phần tử chung) và phép tính trừ (phép lấy hiệu của hai tập hợp hay phép lấy
phần bù),…
- Xây dựng theo quan điểm phù hợp với trình độ nhận thức của học
sinh Tiểu học. Cụ thể:
Việc dạy các số tự nhiên gắn liền với thứ tự đếm, số lƣợng phần tử của
tập hợp là thứ tự đếm của phần tử cuối cùng trong tập hợp. Thứ tự hình thành
các số tự nhiên bắt đầu từ số 1 đến số 9 rồi mới học đến số 0. Số 0 đƣợc hiểu
là kết quả của phép trừ 2 số bằng nhau và đƣợc hình thành qua hoạt động bớt
1 liên tục đến khi không còn phần tử nào.
Việc dạy HS các phép toán, đặc biệt là phép nhân, để phù hợp với nhận
thức của HS Tiểu học, phép nhân đƣợc hình thành thông qua phép cộng nhiều
số hạng giống nhau.
Ví dụ:
Phép tính: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 có các số hạng giống nhau là 2 và đƣợc lấy
5 lần, ta có phép nhân là 2 x 5.
Với cách hình thành nhƣ trên thì phép tính 2 x 5 và 5 x 2 sẽ có ý nghĩa
hoàn toàn khác nhau, Sau này, HS đƣợc hoàn thiện tri thức thông qua một số
bài học, một số hoạt động học tập về tính chất giao hoán của phép nhân.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu các nguyên tắc xây dựng nội dung chƣơng
trình dạy học số tự nhiên
Nội dung dạy học số tự nhiên trong chƣơng trình môn Toán ở Tiểu học
đƣợc xây dựng theo các nguyên tắc nhƣ: đảm bảo tính vừa sức, đảm bảo tính
đồng tâm, đảm bảo tính hệ thống, đảm bảo tính khoa học,…
Ví dụ:
+ Đảm bảo tính vừa sức:
Đặc điểm nhận thức và phát triển tƣ duy của HS Tiểu học là tƣ duy cụ
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thể chiếm ƣu thế, tƣ duy trừu tƣợng đang dần đƣợc hình thành và phát triển.
Trẻ nhận thức từ dễ đến khó, từ cụ thể đến trừu tƣợng, khái quát dần nên KT
về số tự nhiên đƣa vào cũng phù hợp với đặc điểm nhận thức ở từng lớp, từng
giai đoạn học tập. Cụ thể:
Lớp 1, 2, 3: Kì I của lớp 1, HS làm quen với các số trong phạm vi 10,
tức làm quen với các số tự nhiên đơn giản nhất. Sang đến kì 2 của lớp 1, HS
học tiếp các số từ 10 tới 20 rồi đến 100. Đến lớp 2, 3, trong quá trình học số
mới (cách đọc, viết số), HS đƣợc học về mối quan hệ giữa các số thông qua
những bài học về so sánh các số (cũng tiến hành theo các vòng số). Về phép
tính, HS đƣợc học hai phép tính cơ bản đầu tiên là phép cộng và phép trừ
(phép cộng đƣợc hình thành trƣớc, phép trừ đƣợc hình thành sau với ý nghĩa
là phép toán ngƣợc của phép toán cộng), thành lập bảng cộng và bảng trừ
trong phạm vi 10, phạm vi 20, cộng và trừ các số có 2 chữ số (không nhớ). Về
sau, các kiến thức đƣa vào ở mức độ khó hơn đòi hỏi HS phải vận dụng kiến
thức đã học ở giai đoạn trƣớc. HS đƣợc học về phép nhân và phép chia, thành
lập bảng nhân và bảng chia trong phạm vi 50; thực hiện phép cộng và phép
trừ với phạm vi các số lớn hơn và kĩ thuật chuyển tính từ không nhớ sang có
nhớ một lần.
Lớp 4, 5: Kiến thức mang tính chất tổng hợp, khái quát sâu hơn và đi
sâu vào thực hành, củng cố những nội dung đã học, đặc biệt là kĩ thuật tính
(cộng, trừ, nhân, chia) ngoài bảng với các yêu cầu khó hơn với học sinh:
cộng, trừ có nhớ hai lần không liên tiếp; nhân với số có nhiều chữ số; chia cho
số có 2, 3 chữ số.
+ Đảm bảo tính hệ thống:
Nội dung chƣơng trình thể hiện một sự thống nhất, logic giữa các kiến
thức. Ví dụ: khi hình thành khái niệm ban đầu về các số tự nhiên, chƣơng
trình bắt đầu từ 10, sau đó là 20, 100, 1000,…, các số có 2, 3, 4, 5 và nhiều
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chữ số. Tƣơng tự nhƣ vậy với dạy học so sánh các số tự nhiên. Khi dạy học
các phép tính cũng trong phạm vi trên và từ trong bảng tới ngoài bảng. Lớp 1,
2, 3 các nội dung mang tính cụ thể, lớp 4 thì mang tính hệ thống, khái quát
hóa hơn với những bài học về dãy số tự nhiên, tính chất của các phép tính,…
+ Đảm bảo tính đồng tâm:
Nội dung chƣơng trình đảm bảo: KT đƣợc hình thành trƣớc là cơ sở,
nền tảng để hình thành các KT sau, các KT đƣợc hình thành sau đƣợc xây
dựng trên cơ sở của những KT trƣớc, có sự mở rộng và phát triển dần. Ví dụ:
việc dạy học các số tự nhiên theo các vòng số, các vòng số này có sự mở rộng
và phát triển hơn so với vòng số trƣớc.
* Hoạt động 4: Tìm hiểu cấu trúc nội dung dạy học số tự nhiên
Nội dung dạy học số tự nhiên trong chƣơng trình môn toán ở Tiểu học
đƣợc chia thành cấu trúc gồm các phần sau:
+ Dạy học khái niệm, biểu tƣợng ban đầu về các số tự nhiên: Đây là nội
dung dạy HS về các số mới; cách đọc, cách viết số mới; phân tích cấu tạo thập
phân của số tự nhiên có nhiều chữ số.
+ Dạy học so sánh, sắp thứ tự các số tự nhiên: đây là nội dung dạy HS
so sánh các số tự nhiên với nhau, thiết lập các mối quan hệ: lớn hơn, nhỏ hơn,
bằng nhau; sắp xếp các số tự nhiên cho trƣớc theo dãy tăng hoặc giảm dần giá
trị (xếp các số tự nhiên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn hoặc từ lớn đến bé)
+ Dạy học các phép tính về số tự nhiên: bao gồm hình thành ý nghĩa
biểu thị của các phép tính cộng, trừ, nhân, chia; thành lập các bảng cộng, trừ,
nhân, chia; kĩ thuật tính trong bảng, kĩ thuật tính ngoài bảng,…
+ Dạy học tính chất của các phép tính: đây là nội dung dạy HS nắm
đƣợc một số tính chất cơ bản của các phép tính, giúp HS vận dụng linh hoạt
trong quá trình làm tính nhẩm, tính nhanh, tính miệng.
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+ Dạy học giải toán có nội dung liên quan đến các số tự nhiên: nội
dung này bao gồm việc giới thiệu và cho HS làm các dạng bài tập liên quan
tới các số tự nhiên nhƣ: dạng toán về kĩ thuật tính, toán về dãy số, toán về chữ
số tận cùng,…
2.2.2. Quy trình tổ chức thực hành
Để góp phần hƣớng dẫn SV rèn luyện có hiệu quả KN phân tích nội dung
chƣơng trình dạy học số tự nhiên, tôi xin đƣa ra quy trình thực hành nhƣ sau:
Bước 1: Tổ chức bồi dƣỡng kiến thức cơ bản về kĩ năng phân tích nội
dung chƣơng trình.
Mục đích: Giúp SV nắm vững những kiến thức về vai trò, hệ thống các
thao tác khi tiến hành phân tích nội dung chƣơng trình
Cách thức thực hiện:
+ Yêu cầu SV thảo luận, tìm hiểu vai trò của việc phân tích nội dung
chƣơng trình.
Ví dụ: Phân tích nội dung chƣơng trình để thấy đƣợc các nội dung dạy
học theo từng lớp; phân tích nội dung chƣơng trình để nắm đƣợc chuẩn KT và
KN (chuẩn trình độ) của HS Tiểu học ở từng giai đoạn; phân tích nội dung
chƣơng trình để thấy đƣợc tính logic, hệ thống khi sắp xếp kiến thức; phân
tích nội dung chƣơng trình để không dạy vƣợt quá chƣơng trình,…
+ Tổ chức cho SV nghe băng hình tọa đàm hoặc trao đổi trực tiếp với
chuyên gia, tác giả biên soạn nội dung chƣơng trình, GV Tiểu học có nhiều
kinh nghiệm trong dạy học Toán ở Tiểu học, đặc biệt là nội dung dạy học số
tự nhiên.
+ GV lấy ví dụ mẫu cho SV thấy hoạt động phân tích nội dung dạy học
số tự nhiên ở Tiểu học
+ Yêu cầu SV ghi ra giấy các thao tác cần thiết của KN phân tích nội
dung chƣơng trình và sắp xếp theo trình tự thực hiện:
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Đọc tài liệu (SGK , sách giáo viên, tài liệu bồi dƣỡng chuyên môn,…)
Xác định các bài dạy cụ thể: xác định mục tiêu, nội dung dạy học
Tổng hợp hóa để tìm hiểu đặc điểm của nội dung chƣơng trình, cấu trúc
nội dung chƣơng trình…
Đƣa ra các đánh giá và nhận xét: phù hợp với trình độ và khả năng
nhận thức cũng nhƣ tƣ duy của HS Tiểu học, phƣơng pháp sử dụng chủ yếu, ..
Bước 2: Tổ chức thực hành, vận dụng hệ thống thao tác khi phân tích
nội dung chƣơng trình
Mục đích: SV có KN thực hành, phân tích nội dung chƣơng trình dạy
học số tự nhiên
Cách thức thực hiện:
+ GV lựa chọn một nội dung bất kì và nêu yêu cầu phân tích nội dung
này cho HS ở lớp 1, 2, 3 (giai đoạn học tập cơ bản)
+ GV giao cho cá nhân SV hoặc các nhóm SV thực hiện nhiệm vụ trên
(có yêu cầu về thời gian nộp)
+ GV yêu cầu các nhóm tự lựa chọn nội dung, tiến hành thảo luận về
nội dung đó.
+ GV tổ chức báo cáo kết quả thảo luận của các nhóm (có bổ sung kiến
thức nếu còn thiếu hoặc chƣa đầy đủ)
+ Tổ chức các nhóm đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan tới việc
hình thành các số tự nhiên. Ví dụ:
Nội dung dạy học các số tự nhiên ở Toán 1, 2, 3, 4 được sắp xếp theo
trình tự nào?
Nội dung hình thành các số tự nhiên đảm bảo những nguyên tắc xây
dựng chương trình nào?
Hình thành các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (vòng số đầu)
như thế nào?
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Đặc điểm riêng của việc hình thành các số mới ở từng giai đoạn học tập.
2.2.3. Ví dụ minh họa
Áp dụng quy trình thực hành trên để hƣớng dẫn SV phân tích các đặc
điểm của chƣơng trình dạy học nội dung số tự nhiên qua 2 bƣớc chính:
Ví dụ 1: Hướng dẫn SV phân tích nội dung dạy học khái niệm số tự
nhiên trong chương 3. Các số đến 10 000 (SGK Toán 3)
Bước 1: Tổ chức bồi dƣỡng kiến thức về KN phân tích nội dung dạy
học khái niệm số tự nhiên cho sinh viên, đặc biệt là các hoạt động, thao tác
khi tiến hành phân tích.
Bước 2: Hƣớng dẫn SV vận dụng trình tự các thao tác kể trên để phân
tích nội dung dạy học khái niệm số tự nhiên.
- Giao nội dung nhiệm vụ cần phân tích cho SV: phân tích nội dung dạy
học khái niệm số tự nhiên trong chƣơng 3. Các số đén 10 000 (SGK Toán 3)
- SV hoạt động theo nhóm tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu nội dung
chƣơng trình theo các bƣớc nhỏ sau:
+ SV đọc nội dung chƣơng 3, SGK Toán 3 và liệt kê tên các bài học
dạy học về khái niệm số tự nhiên
Gồm:
Các số có bốn chữ số (3 tiết)
Số 10 000
Xen kẽ là các tiết luyện tập
+ SV nghiên cứu nội dung biên soạn mỗi bài dạy trong SGK , tham
khảo sách giáo viên, tài liệu bồi dƣỡng chuyên môn để xác định mục tiêu mỗi
bài dạy, xác định giới hạn trong chƣơng trình.
Bài: Các số gồm bốn chữ số
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Tiết 1: nhận biết các số có bốn chữ số (các chữ số đều khác 0): bƣớc
đầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra giá trị của các chữ số theo
vị trí của nó ở từng hàng; bƣớc đầu nhận ra thứ tự của các số trong một nhóm
các số có bốn chữ số (trƣờng hợp đơn giản).
Tiết 2: nhận biết các số có bốn chữ số (trƣờng hợp chữ số 0 ở hàng
trăm hàng chục, hàng đơn vị): đọc, viết các số có bốn chữ số trƣờng hợp trên
và nhận ra chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng nào đó của
số có bốn chữ số; tiếp tục nhận ra thứ tự của các số trong một nhóm các số có
bốn chữ số.
Tiết 3: nhận biết cấu tạo thập phân của số có bốn chữ số: biết viết số có
bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngƣợc lại.
Nhƣ vậy việc hình thành các số có bốn chữ số cho HS có nhiều mục
tiêu khác nhau nhƣng để phù hợp với nhận thức thì mục tiêu này đƣợc chia
nhỏ trong những bài học khác nhau để HS có thêm thời gian luyện tập, ghi
nhớ, khắc sâu KT.
Bài: Số 10 000
Nhận biết số 10 000 (mƣời nghìn hay một vạn), củng cố về các số tròn
nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có bốn chữ số.
Ví dụ 2: Hướng dẫn SV phân tích nội dung dạy học so sánh số tự nhiên
trong chương 3. Các số đến 10 000 (SGK Toán 3)
Bước 1: Tổ chức bồi dƣỡng kiến thức về KN phân tích nội dung dạy
học so sánh số tự nhiên cho sinh viên, đặc biệt là các hoạt động, thao tác khi
tiến hành phân tích.
Bước 2: Hƣớng dẫn SV vận dụng trình tự các thao tác kể trên để phân
tích nội dung dạy học so sánh số tự nhiên.
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- Giao nội dung nhiệm vụ cần phân tích cho SV: phân tích nội dung
chƣơng trình dạy học so sánh số tự nhiên trong chƣơng 3. Các số đến 10 000
(SGK Toán 3)
- SV hoạt động theo nhóm tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu nội dung
chƣơng trình theo các bƣớc nhỏ sau:
+ SV đọc nội dung chƣơng 3, SGK Toán 3 và liệt kê tên các bài học
dạy học về so sánh số tự nhiên
Gồm:
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Luyện tập
Bài: So sánh các số trong phạm vi 10 000
Nhận biết các dấu hiệu và cách so sánh các số trong phạm vi 10 000;
củng cố về tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong một nhóm các số; củng cố về
quan hệ giữa một số đơn vị đo đại lƣợng cùng loại.
Bài: Luyện tập
Đƣa ra một số bài tập vận dụng, củng cố kĩ năng so sánh các số tự
nhiên trong phạm vi 10 000; so sánh 2 số với nhau, so sánh các số đo có đơn
vị khác nhau trong cùng một đại lƣợng; So sánh nhiều số với nhau (sắp thứ tự
từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn); Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong phạm vi số
có 3 chữ số, số có 4 chữ số;
Nhƣ vậy, việc dạy học so sánh các số tự nhiên trong phạm vi 10 000 đƣợc
thực hiện tƣơng tự nhƣ trong các phạm vi khác, có nâng cao dần kết hợp với các
mạch kiến thức khác nhƣ: đại lƣợng và đo đại lƣợng, các yếu tố hình học.
Ví dụ 3: Hướng dẫn SV phân tích nội dung dạy học các phép tính trên
số tự nhiên trong chương 3. Các số đến 10 000 (SGK Toán 3)
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Bước 1: Tổ chức bồi dƣỡng kiến thức về KN phân tích nội dung dạy
học các phép tính trên số tự nhiên cho sinh viên, đặc biệt là các hoạt động,
thao tác khi tiến hành phân tích.
Bước 2: Hƣớng dẫn SV vận dụng trình tự các thao tác kể trên để phân
tích nội dung dạy học các phép tính trên số tự nhiên.
- Giao nội dung nhiệm vụ cần phân tích cho SV: phân tích nội dung
chƣơng trình dạy học các phép tính trên số tự nhiên
- SV hoạt động theo nhóm tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu nội dung
chƣơng trình theo các bƣớc nhỏ sau:
+ SV đọc nội dung chƣơng 3, SGK Toán 3 và liệt kê tên các bài học
dạy học về các phép tính trên số tự nhiên
Phép cộng các số trong phạm vị 10 000
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (2 tiết)
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (3 tiết)
Xen kẽ là các tiết luyện tập.
Bài: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Biết thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (bao gồm đặt
tính rồi tính đúng); củng cố về ý nghĩa của phép cộng qua giải bài toán có lời
văn bằng phép cộng.
Bài: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Biết thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (bao gồm đặt tính
rồi tính đúng); củng cố về ý nghĩa của phép trừ thông qua giải bài toán có lời
văn bằng phép trừ.
Bài: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Tiết 1: biết thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
(có nhớ một lần); vận dụng phép nhân để làm tính và giải toán
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Tiết 2: biết thực hiện phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
(có nhớ hai lần không liên tiếp); vận dụng phép nhân để làm tính và giải toán.
Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Tiết 1: biết thực hiện phép chia: trƣờng hợp chia hết, thƣơng có bốn
chữ số và thƣơng có ba chữ số; vận dụng phép chia để làm tính và giải toán
Tiết 2: biết thực hiện phép chia: trƣờng hợp chia có dƣ, thƣơng có bốn
chữ số hoặc thƣơng có ba chữ số; vận dụng phép chia để làm tính và giải toán
Tiết 3: biết thực hiện phép chia trƣờng hợp có chữ số 0 ở thƣơng; vận
dụng phép chia để làm tính và giải toán.
Nhƣ vậy khi dạy học về các số tự nhiên trong phạm vi 10 000, chƣơng
trình triển khai tất các phần: hình thành khái niệm ban đầu (cách đọc, viết số,
phân tích số theo cấu tạo thập phân); so sánh các số; các phép tính; tính chất
của các phép tính (ẩn tàng qua các bài tập); giải toán có lời văn,… Số lƣợng
các tiết học khi dạy học từng nội dung có thể nhiều hơn 1 tiết (tùy thuộc vào
mục tiêu cần hình thành các KT và KN tƣơng ứng cho học sinh)
+ Giáo viên tổ chức các nhóm SV trình bày kết quả thảo luận; các
nhóm khác bổ sung ý kiến, nhận xét hoặc tiếp tục thảo luận về mối liên quan
của nội dung chƣơng 3 với nội dung ở các chƣơng trƣớc và chƣơng sau trong
chƣơng trình; tự đƣa ra các câu hỏi xoay quanh việc dạy học về số tự nhiên ở
chƣơng này.
Ví dụ:
Việc hình thành các số tự nhiên ở giai đoạn trước đều sử dụng đồ dùng
dạy học là các que tính, các hình vuông một trăm ô vuông biểu diễn 100, các
hình chữ nhật có 10 ô vuông biểu thị giá trị 10, các ô vuông rời. Nhưng khi
hình thành các số có bốn chữ số, SGK sử dụng các thẻ số biểu thị các số. Tại
sao lại có sự khác biệt này?
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Vì sao khi dạy so sánh các số trong phạm vi 10 000, SGK đã nêu lên
các quy tắc được phát biểu bằng lời để HS vận dụng?
Đặc điểm của việc dạy kĩ thuật tính cộng và trừ các số trong phạm vi
10 000 là gì?
Dạy học nhân và chia ở chương này cần chú ý những điểm gì?
+ GV yêu cầu các nhóm tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và phân tích nội
dung chƣơng trình ở chƣơng khác, phần khác.
2.2.4. Đánh giá kết quả rèn luyện kĩ năng phân tích nội dung
chương trình
* Hoạt động đánh giá
Để đánh giá kết quả rèn luyện KN phân tích nội dung dạy học số tự
nhiên, GV có thể thực hiện theo các bƣớc sau:
- GV giao bài tập về nhà, yêu cầu SV phân tích nội dung chƣơng trình
có thể theo cá nhân hoặc nhóm.
- Tổ chức SV làm tiểu luận theo nhóm về tìm hiểu nội dung chƣơng trình.
- Yêu cầu SV làm bài kiểm tra với đề bài: phân tích nội dung dạy học
số tự nhiên trong nội dung chƣơng trình môn Toán ở Tiểu học
- GV tổ chức chấm bài
* Tiêu chí đánh giá
Mức độ đạt: biết vận dụng quy trình, thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt
động, thao tác để phân tích nội dung; phân tích đúng theo tinh thần biên soạn
của SGK; có lấy các ví dụ minh họa cụ thể.
Mức độ chưa đạt: không biết vận dụng quy trình, thực hiện thiếu hoặc
sai các thao tác, phân tích sai các nội dung yêu cầu (cần phân tích), không có
ví dụ minh họa.
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2.3. Biện pháp 2: Rèn luyện kĩ năng sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện
dạy học
Đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học mang nặng tính cụ thể trực
giác và cảm tính, đặc biệt ở các lớp 1, 2, 3 (giai đoạn học tập cơ bản), trong
khi tri thức toán học mang đặc tính trừu tƣợng và khái quát cao, trong quá
trình dạy học, không thể thiếu đồ dùng, phƣơng tiện dạy học làm điểm tựa
cho HS tiếp thu các tri thức trừu tƣợng. Giải pháp này tác động vào nhận thức
của trẻ theo đúng quy luật: “Từ trực quan sinh động đến tƣ duy trừu tƣợng và
từ tƣ duy trừu tƣợng đến thực tiễn khách quan”. GV Tiểu học cần có kĩ năng
sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện dạy học để dùng đúng mục đích, đúng thời
điểm, đúng mức độ cho phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh trong
mỗi giai đoạn học tập khác nhau.
2.3.1. Hệ thống các thao tác
* Hoạt động 1: Tìm hiểu về đồ dùng, phƣơng tiện dạy học trong dạy
học môn Toán ở Tiểu học
- Nghiên cứu bộ đồ dùng dạy học Toán ở Tiểu học
- Đọc các bài học thuộc nội dung dạy học về số tự nhiên, liệt kê tên đồ
dùng, phƣơng tiện dạy học cần sử dụng trong bài.
- Tìm hiểu cách sử dụng của từng đồ dùng, phƣơng tiện dạy học trong
dạy học số tự nhiên.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu một số yêu cầu khi sử dụng đồ dùng, phƣơng
tiện dạy học
Khi sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện dạy học cần đảm bảo một số yêu cầu
cơ bản, phải xác định rõ đồ dùng, phƣơng tiện dạy học đó dùng với mục đích
gì, dùng vào thời điểm nào và dùng nhƣ thế nào,…
Ví dụ:
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+ Yêu cầu 1: Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tƣợng. Cần thiết thì
dùng, không cần thiết thì thôi, tránh việc sử dụng theo thủ tục hình thức.
Khi dạy HS về hình chữ nhật, đối với bài hình thành biểu tƣợng về hình
chữ nhật, GV phải đƣa ra các hình chữ nhật bằng giấy bìa với màu sắc, kích
thƣớc khác nhau cho HS nhận dạng. Nhƣng khi tìm hiểu về đặc điểm của hình
chữ nhật, GV không nên sử dụng những đồ dùng này nữa vì lúc này HS đã có
biểu tƣợng hình vẽ về hình chữ nhật.
+ Yêu cầu 2: Các thao tác trên đồ dùng, phƣơng tiện dạy học phải chứa
đựng dụng ý sƣ phạm gợi mở cho HS hƣớng tới KT, thao tác trên phƣơng tiện
phải dứt khoát.
Khi dạy HS bài “9 cộng với một số: 9 +5”, sau khi cho HS dùng que
tính để tìm ra kết quả, GV cần thực hiện thao tác tách 1 que tính ở hàng dƣới,
gộp với hàng trên thành một chục rồi mới đƣa ra kết quả của phép tính. Cách
sử dụng nhƣ vậy mới giúp HS bƣớc đầu hiểu ý nghĩa của phép cộng có nhớ.
+ Yêu cầu 3: Tuân thủ một số phƣơng châm khi sử dụng đồ dùng,
phƣơng tiện dạy học.
Những việc gì HS làm đƣợc hãy để HS tự làm trên bộ đồ dùng cá nhân
Huy động tối đa kinh nghiệm và kĩ năng sử dụng đồ dùng của HS
Thao tác trên đồ dùng, phƣơng tiện của HS chƣa chuẩn xác cần đƣợc
GV sửa ngay.
Những thao tác chuẩn xác, hiệu quả của HS cần đƣợc khích lệ, khen
ngợi kịp thời.
GV chỉ làm mẫu trên đồ dùng khi HS không làm đƣợc hoặc để xác
nhận kết quả. Nếu HS làm chính xác các thao tác và có hình ảnh trực quan
đẹp có thể sử dụng ngay kết quả của HS.
* Hoạt động 3: Chuẩn bị đồ dùng, phƣơng tiện dạy học
- Căn cứ vào mục tiêu bài học để chuẩn bị
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- Có thể sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện trong bộ đồ dùng dạy học hoặc
tự thiết kế đồ dùng cho phù hợp
* Hoạt động 4: Khai thác, sử dụng các đồ dùng, phƣơng tiện dạy học
- Mô tả đồ dùng, phƣơng tiện dạy học
- Khái quát tri thức cần chuyền tải cho HS thông qua đồ dùng, phƣơng
tiện dạy học đã chuẩn bị
- Thao tác trực tiếp trên đồ dùng, phƣơng tiện dạy học
2.3.2. Quy trình thực hành
Bước 1: Nghiên cứu nội dung bài học
- Mục đích: giúp SV xác định đƣợc mục tiêu bài học, các đồ dùng dạy
học cần sử dụng và ý nghĩa của các phƣơng tiện, đồ dùng đó.
- Cách thức thực hiện:
+ SV xác định mục tiêu bài học để thấy đƣợc vai trò của phƣơng tiện,
đồ dùng dạy học trong bài.
+ Xác định các phƣơng tiện, đồ dùng dạy học cần sử dụng trong bài đối
với giáo viên và học sinh.
Bước 2: Khai thác, thiết kế, sử dụng các phƣơng tiện, đồ dùng dạy học
- Mục đích: SV biết sử dụng các phƣơng tiện, đồ dùng dạy học hiệu quả
để đạt đƣợc mục tiêu bài học.
- Cách thức thực hiện:
+ Hƣớng dẫn học sinh thực hiện thao tác trên phƣơng tiện, đồ dùng
(nếu học sinh có thể thực hiện)
+ Xác định và nêu rõ các thao tác hoạt động trên các đồ dùng khi dạy học
Bước 3: Kiểm tra, hoàn chỉnh giáo án
2.3.3. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Hướng dẫn SV soạn bài: “Số 8” – SGK Toán 1 (Trang 30)
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Đây là bài thuộc nội dung dạy học khái niệm số tự nhiên ở Tiểu học.
Tổ chức cho SV tập soạn bài “Số 8” theo các bƣớc sau đây:
Bước 1: Nghiên cứu nội dung bài học “Số 8”, thiết kế một số hoạt động
dạy học trên giấy, xác định rõ:
+ Mục tiêu bài học: HS có biểu tƣợng về số 8, là số lƣợng của nhóm có 8
đồ vật, biết cách đọc số, viết số, sắp xếp số 8 vào đúng vị trí so với những số đã
học trƣớc, biết phân tích số 8, biết so sánh số 8 với các số đã học trƣớc đó.
+ Đồ dùng, phƣơng tiện dạy học:
GV: Các bức tranh, hình vẽ mô tả hoạt động thêm 1 vào số lƣợng đã
học trƣớc đó (7 em bé đang chơi dây, một em bé chạy đến; 7 con tính thêm
một con tính; 7 chấm tròn thêm một chấm tròn; …)
HS: Bộ đồ dùng học Toán ở Tiểu học, que tính.
Bước 2: Khai thác, thiết kế và sử dụng các đồ dùng dạy học:
+ Hƣớng dẫn HS thực hiện thao tác trên que tính: Yêu cầu HS lấy ra 7
que tính, lấy thêm một que tính nữa, ta đƣợc 8 que tính.
+ GV dùng thƣớc chỉ vào các bức tranh chỉ rõ nhóm đồ vật có số lƣợng
là 7, chỉ rõ đồ vật biểu thị thao tác thêm 1, khoang tròn cả 2 nhóm trên và để
biểu thị số 8. Việc dùng tranh đi từ đơn giản đến phức tạp, loại bỏ dần các dấu
hiệu không bản chất để đƣa ra số 8.
Bước 3: Kiểm tra, hoàn chỉnh giáo án: GV phân tích từng bƣớc, hƣớng
dẫn SV trƣớc khi tiến hành giảng.
Ví dụ 2: Hướng dẫn SV soạn bài “So sánh các số có hai chữ số” - SGK
Toán 2 (Trang 142)
Đây là bài thuộc nội dung dạy học so sánh số tự nhiên. Tổ chức cho SV
tập soạn bài “So sánh các số có hai chữ số” theo các bƣớc nhỏ sau đây:
Bước 1: Nghiên cứu nội dung bài học “So sánh các số có hai chữ số”,
bƣớc đầu thiết kế một số hoạt động dạy học trên giấy, xác định rõ:
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+ Mục tiêu bài học: HS biết so sánh 2 số tự nhiên có hai chữ số bất kì.
+ Đồ dùng dạy học: hình ảnh các bó que tính, các que tính rời, bảng
cài, bảng phụ.
Bước 2: Khai thác, thiết kế và sử dụng các đồ dùng dạy học:
+ GV dùng hình ảnh bó que tính và các que tính rời để biểu thị các số
có hai chữ số. (6 bó que tính và 2 que tính rời biểu thị số 62; 6 bó que tính và
5 que tính rời biểu thị số 65). Hƣớng dẫn HS thiết lập mối quan hệ tƣơng ứng
1 - 1 giữa các bó que tính, giữa các que tính rời để đi đến kết luận 62 < 65
hay 65 > 62
+ Tiến hành tƣơng tự với 2 số 63 và 58. Giúp HS thấy rõ đƣợc trong
trƣờng hợp này chỉ cần so sánh các bó que tính với nhau đã đi đến đƣợc kết
luận: 63 > 58 hay 58 < 63.
Bước 3: Kiểm tra, hoàn chỉnh giáo án: GV phân tích từng bƣớc, hƣớng
dẫn SV trƣớc khi tiến hành giảng.
Ví dụ 3: Hướng dẫn SV soạn bài: “9 cộng với một số: 9 + 5” (SGK
Toán 2)
Đây là bài dạy thuộc nội dung dạy học các phép tính trên số tự nhiên ở
Tiểu học. Tổ chức cho SV tập soạn bài “9 cộng với một số: 9 + 5” theo các
bƣớc nhỏ sau đây:
Bước 1: Nghiên cứu nội dung bài học “9 cộng với một số: 9 + 5”, bƣớc
đầu thiết kế một số nội dung trên giấy và xác định:
+ Mục tiêu nội dung bài học: HS biết và thực hiện tính tổng của các
phép cộng có dạng: 9 cộng với một số thông qua ví dụ cụ thể là 9 + 5
+ Đồ dùng dạy học:
GV: các que tính rời, bó chục que tính, bảng phụ, bảng cài.
HS: bộ que tính của HS
+ Để diễn tả đƣợc cần có các đồ dùng dạy học nhƣ: bảng cài, bảng phụ,…
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Bước 2: Khai thác, thiết kế và sử dụng các đồ dùng dạy học
+ Cho HS tự thực hiện cộng phép tính 9 + 5 bằng que tính, GV chỉ yêu
cầu HS thực hiện đúng thao tác lần thứ nhất lấy ra 9 que tính, lần thứ hai lấy
ra 5 que tính để chính xác hóa ý nghĩa phép tính 9 + 5. Việc tìm ra kết quả tùy
theo hoạt động của HS, HS có thể gộp lại đếm từ 1 đến 14 hoặc đếm dần từ 9
đến 14,…
+ GV chính xác hóa lại các thao tác bằng cách sử dụng que tính gắn lên
bảng cài. Hàng thứ nhất gồm 9 que tính, hàng thứ hai gồm 5 que tính. Thực
hiện rõ ràng, dứt khoát thao tác tách 1 que tính ở hàng dƣới gộp với hàng trên
để đƣợc 1 chục que tính.
Bước 3: Kiểm tra, hoàn chỉnh giáo án: Giáo viên phân tích từng bƣớc,
hƣớng dẫn SV trƣớc khi tiến hành giảng.
2.3.4. Đánh giá kết quả rèn luyện kĩ năng sử dụng đồ dùng và
phương tiện dạy học
* Hoạt động đánh giá
+ Yêu cầu SV làm bài kiểm tra về tên gọi, vai trò và lƣu ý khi sử dụng
của các đồ dùng và phƣơng tiện dạy học
+ Yêu cầu SV chuẩn bị một số đồ dùng và phƣơng tiện dạy học vận
dụng trong tập giảng một nội dung bất kì về dạy học số tự nhiên
- Đánh giá KN sử dụng phƣơng tiện trong dạy học:
+ Yêu cầu cá nhân SV hoặc nhóm SV soạn các giáo án (nội dung tự
chọn về dạy học nội dung số tự nhiên) và chuẩn bị các đồ dùng, phƣơng tiện
dạy học
+ Yêu cầu SV dạy một tiết Toán thuộc nội dung dạy học về số tự nhiên,
có sử dụng đồ dùng và phƣơng tiện dạy học
* Tiêu chí đánh giá
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Mức độ đạt: Kể đúng tên, nêu đúng vai trò và các lƣu ý khi sử dụng đồ
dùng và phƣơng tiện dạy học; biết sử dụng và phát huy tác dụng của các đồ
dùng và phƣơng tiện dạy học theo mục tiêu bài học phù hợp với trình độ nhận
thức của HS.
Mức độ chưa đạt: không đạt đƣợc một trong số các tiêu chí nêu ở trên.
2.4. Biện pháp 3: Rèn luyện kĩ năng xây dựng, lựa chọn, khai thác
và tổ chức dạy học hệ thống bài tập
Tri thức Toán học mang tính trừu tƣợng và khái quát cao, để HS ghi
nhớ, khắc sâu và vận dụng đƣợc KT Toán học vào các tình huống nảy sinh
trong cuộc sống cần có thời gian dài thực hành, giải quyết các bài tập. Các bài
tập cũng cần đƣợc lựa chọn, sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.
Nội dung dạy học về số tự nhiên chiếm thời lƣợng lớn trong chƣơng
trình môn Toán Tiểu học, là cơ sở để học sinh tiếp thu các tri thức khác. Do
vậy, thời lƣợng luyện tập cho nội dung dạy học về số tự nhiên cũng tƣơng đối
lớn đòi hỏi ngƣời GV Tiểu học cần có kĩ năng xây dựng, lựa chọn, khai thác
và tổ chức dạy học hệ thống bài tập về dạy học Toán nói chung, dạy học số tự
nhiên nói riêng để giúp học sinh củng cố đƣợc KT, tạo điều kiện thuận lợi cho
HS vận dụng tri thức một cách sáng tạo trong những tình huống mới nảy sinh.
2.4.1. Hệ thống các thao tác
* Hoạt động 1: Xây dựng, lựa chọn, thiết kế hệ thống bài tập
- Căn cứ vào mục tiêu, nội dung, tính chất bài học để xác định nội dung
các dạng bài tập, số lƣợng bài tập.
- Tham khảo hệ thống bài tập biên soạn trong SGK để lựa chọn dạng
bài tập (hình thức diễn đạt bài tập)
- Xây dựng nội dung các bài tập
- Kiểm tra lại đáp án của các bài tập
- Sắp xếp các bài tập theo trình tự hợp lí
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- Sáng tạo, phát triển hệ thống bài tập trong SGK
* Hoạt động 2: Tổ chức dạy học các bài tập
- Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học các bài tập
- Hƣớng dẫn HS làm bài tập:
+ Đọc yêu cầu của bài tập
+ Phân tích bài tập, tìm cách giải quyết bài tập
+ Trình bày cách giải quyết bài tập
+ Kiểm tra đáp án, kết quả của bài tập
2.4.2. Quy trình tổ chức thực hành
Bước 1: Bằng các hoạt động cụ thể, bồi dƣỡng cho SV một số kiến
thức về KN xây dựng và thiết kế, khai thác và phát triển hệ thống bài tập.
- Mục đích: SV nắm vững một số kiến thức về KN xây dựng và thiết
kế, khai khác và phát triển hệ thống bài tập
- Cách thức thực hiện:
+ Tổ chức SV thảo luận về vai trò của bài tập trong dạy học số tự nhiên
+ SV tự nghiên cứu, tự đọc các tài liệu chuyên môn để xác định tầm
quan trọng của việc phải có KN xây dựng hệ thống bài tập hợp lí, các thao tác
khi tiến hành xây dựng, phát triển hệ thống bài tập
Bước 2: Tổ chức các hoạt động hƣớng dẫn SV tìm ra quy trình và vận
dụng quy trình để xây dựng, lựa chọn hệ thống bài tập phù hợp
- Mục đích: SV tìm ra quy trình và vận dụng quy trình để xây dựng, lựa
chọn hệ thống bài tập phù hợp
- Cách thức thực hiện:
+ Lựa chọn các bài tập trong giờ dạy học số tự nhiên ở Tiểu học
 Các căn cứ để lựa chọn:
Mục tiêu của tiết học
Nội dung và tính chất nội dung của tiết học

54

Đặc điểm về trình độ học tập của HS
Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học
Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của GV
Những căn cứ trên vừa có tính chất định hƣớng cho lựa chọn nhƣng
đồng thời cũng chỉ ra các thao tác lựa chọn hệ thống bài tập phù hợp trong
một tiết dạy học, các bài tập có thể đƣợc lựa chọn từ các tài liệu dạy học có
sẵn hoặc do GV tự thiết kế.


Các bài tập lựa chọn phải đảm bảo:

Thông qua giải bài tập Toán giúp HS hiểu rõ hơn các KT
Giúp HS vận dụng các KT để hình thành các KN tƣơng ứng
Giúp HS hình thành và phát triển các năng lực tƣ duy
Bài tập toán phải là những tình huống có vấn đề thu hút sự chú ý của
HS. Tốt nhất phải có tính chất mở, giúp HS tự phát hiện và tham gia giải
quyết vấn đề.
+ Hƣớng dẫn SV tìm hiểu vai trò của việc sử dụng các phiếu học tập
môn Toán; quy trình thiết kế các phiếu học tập toán, phiếu luyện tập.


Vai trò: giúp HS tiết kiệm đƣợc thời gian trong quá trình tổ chức

các hoạt động dạy học bài tập; phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động của cá
nhân học sinh; phân hóa đƣợc trình độ của HS trong lớp;…


Quy trình thiết kế:

Lựa chọn hệ thống bài tập (số lƣợng, nội dung bài tập)
Viết các mục thông tin: Họ và tên, Lớp, Tổ, Phiếu học tập, bài dạy,…
Trình bày thứ tự các bài tập trong hệ thống (có để phần giấy thừa cho
HS trình bày lời giải)
Kiểm tra lại nội dung các bài tập, phần giấy cho HS trình bày, hình
thức trình bày của phiếu bài tập, …
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Hƣớng dẫn SV xây dựng hệ thống câu hỏi hƣớng dẫn HS giải quyết các
bài tập
+ Khai thác và phát triển hệ thống bài tập toán trong dạy học số tự nhiên
Việc khai thác và phát triển hệ thống bài tập không chỉ là đƣa ra
những bài tập nâng cao hơn so với các bài tập có sẵn trong SGK hoặc vở
bài tập Toán. Hoạt động này nhằm tìm ra những bài tập phù hợp nhất với
những tình huống dạy học rất đa dạng và phong phú để đạt đƣợc mục tiêu
bài dạy.
Định hƣớng chung để khai thác và phát triển hệ thống bài tập toán là:
Sắp xếp lại trình tự các câu hỏi, bài tập
Bổ sung hoặc thay thế các bài tập phù hợp với các yêu cầu riêng trong
các tình huống dạy học cụ thể.
Trừu tƣợng hóa, khái quát hóa các bài toán cũ để tạo ra bài toán mới
Bước 3: Tổ chức cho SV tập giảng nội dung dạy học phần luyện tập
- Mục đích: SV có KN tổ chức dạy học hệ thống bài tập
- Cách thức thực hiện:
+ Giáo viên giao nội dung bài cho SV soạn hệ thống bài tập
+ Tổ chức cho SV tập giảng nội dung dạy học phần luyện tập theo các
bƣớc nhỏ sau:
B1: Giao bài tập phù hợp với trình độ chung của HS trong lớp và trình
độ riêng của cá nhân học sinh, tức là bài tập phải có tính phân hóa, không nên
đƣa ra những bài tập quá dễ hoặc quá khó, cản trở sự hoạt động trong tƣ duy
trí tuệ của học sinh. Nếu thiết kế phiếu bài tập thì phát phiếu cho học sinh.
B2: Lựa chọn hình thức tổ chức làm bài tập phù hợp
B3: Sử dụng hệ thống câu hỏi phù hợp để gợi ý cho HS trong từng bài tập
B4: Tổ chức cho các nhóm, cá nhân HS giải quyết bài toán
B5: Giáo viên đánh giá nhận xét quá trình làm bài tập của HS
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B6: Giáo viên và SV đánh giá, bổ sung, nhận xét
Tổ chức dạy học (sử dụng) hệ thống bài tập toán trong giờ dạy học
Toán ở Tiểu học
2.4.3. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Hướng dẫn SV xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập để dạy
học bài “Các số có bốn chữ số”
Bước 1: Tổ chức bồi dƣỡng cho SV một số kiến thức về KN xây dựng
và lựa chọn hệ thống bài tập để dạy học bài “Các số có bốn chữ số”
Bước 2: Tổ chức cho SV nắm vững quy trình và vận dụng quy trình để
xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập để dạy học bài “Các số có bốn chữ số”
Đây là bài học thuộc nội dung dạy học khái niệm số tự nhiên. Bài đƣợc
tổ chức dạy trong 3 tiết. Ta tiến hành nhƣ sau:
- Lựa chọn các bài tập:
Dựa trên các căn cứ và yêu cầu với bài tập, ta có thể lựa chọn các bài
tập có nội dung:
1. Viết và đọc các số có bốn chữ số khi biết các chữ số ở hàng nghìn,
trăm, chục, đơn vị trong các trƣờng hợp:
+ Các chữ số đều khác 0
+ Có chữ số 0 ở hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
2. Phân tích các số có 4 chữ số, nhận biết giá trị của các chữ số theo vị
trí của chữ số đó.
3. Phân tích cấu tạo thập phân của số có bốn chữ số
+ Biết viết các số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục
và đơn vị
+ Biết viết tổng của các nghìn, trăm, chục và đơn vị thành số có bốn
chữ số
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Các dạng bài tập trên cần đƣợc sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, từ
đơn giản đến phức tạp.
Chẳng hạn:
Bài 1: Viết và đọc các số sau:

Nghìn Trăm Chục

Đơn

Đọc số

Viết số

vị

2

1

1

6

2116

Hai nghìn một trăm mƣời sáu

4

6

4

4

4644

Bốn nghìn sáu trăm bốn mƣơi bốn

3

5

8

2

3582

Ba nghìn năm trăm tám mƣơi hai

7

3

9

5

Bảy nghìn ba trăm chín mƣơi lăm

Để làm đƣợc bài tập này, HS chỉ cần nhớ thứ tự các chữ số khi viết số
và đọc số.
Bài 2: Đọc và viết các số sau:
Nghìn Trăm Chục Đơn Viết số Đọc số
vị
3

0

0

0

3000

2

5

0

0

Hai nghìn năm trăm

2

5

5

0

Hai nghìn năm trăm năm mƣơi

2

0

2

0

Hai nghìn không trăm hai mƣơi

4

3

0

5

Bốn nghìn ba trăm linh năm

2

0

1

6

Hai nghìn không trăm mƣời sáu

2

0

0

1

Hai nghìn không trăm linh một
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Ba nghìn

Để làm đƣợc bài tập này, HS ngoài việc phải nhớ thứ tự của các chữ số
khi viết và đọc số, còn phải nhớ cách đọc khi số 0 nằm ở các hàng (khi nào thì
là không, khi nào đọc là linh, khi nào không cần đọc, …)
- Hƣớng dẫn SV xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở để hƣớng dẫn HS
giải các bài tập. Chẳng hạn, để hƣớng dẫn HS giải bài tập 1, SV có thể đặt các
câu hỏi sau:
+ Bài tập 1 cho chúng ta biết gì?
+ Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Khi viết số, ta viết lần lƣợt từ hàng nào đến hàng nào?
+ Thứ tự đọc các chữ số trong số có bốn chữ số nhƣ thế nào?
- Hƣớng dẫn SV lựa chọn hình thức hoạt động:
+ Cá nhân: Yêu cầu HS làm bài vào vở, gọi 2 - 4 HS lên bảng thực
hiện, mỗi HS có thể thực hiện từ 2 - 4 ý nhỏ trong bài.
+ Nhóm: Cho HS giải bài tập theo nhóm đôi hoặc nhóm bàn, thống
nhất kết quả và báo cáo cho GV
- Hƣớng dẫn SV thiết kế phiếu luyện tập
- Mở rộng, khai thác và phát triển hệ thống bài tập
Có thể khai thác dạng bài tập trên dƣới hình thức tổ chức trò chơi
1. Trò chơi kết bạn: HS lựa chọn cách viết số và cách đọc số tƣơng ứng
để đứng cạnh nhau và cùng đọc to số của mình.
2. Trò chơi ghép nối: Nối cách viết số với cách đọc số tƣơng ứng.
Bước 3: Tổ chức các hoạt động dạy học bài tập
- Tổ chức cho SV tập giảng nội dung dạy học phần luyện tập bài “Các
số có bốn chữ số” theo các bƣớc trong quy trình.
- Giáo viên và SV đánh giá, bổ sung, nhận xét.
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Ví dụ 2: Hướng dẫn SV xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập để dạy
học bài “So sánh các số trong phạm vi 10 000” (SGK Toán 3)
Bước 1: Tổ chức bồi dƣỡng cho SV một số kiến thức về KN xây dựng và
lựa chọn hệ thống bài tập để dạy học bài “So sánh các số trong phạm vi 10 000”
Bước 2: Tổ chức cho SV nắm vững quy trình và vận dụng quy trình để
xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập để dạy học bài “So sánh các số trong phạm
vi 10 000”
- Lựa chọn các bài tập:
Dựa trên các căn cứ và yêu cầu với bài tập, ta có thể lựa chọn các bài
tập có nội dung:
1. Điền dấu <, >, = khi so sánh các số tự nhiên
2. Điền dấu <, >, = khi so sánh các số đo đại lƣợng độ dài và thời gian
3. Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong nhóm các số có bốn chữ số cho trƣớc
4. Cho một nhóm số trong phạm vi 10 000, yêu cầu HS sắp xếp các số
đã cho theo một dãy theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc ngƣợc lại (từ bé đến lớn).
Lƣu ý, khi sắp xếp các bài tập phải sắp xếp theo hệ thống từ dễ đến
khó, từ vận dụng trực tiếp kiến thức mới tới vận dụng gián tiếp kiến thức mới.
Chẳng hạn:
Bài 1: Điền dấu <, >, = khi so sánh các số tự nhiên
Để làm đƣợc bài tập này HS chỉ việc vận dụng kiến thức đƣợc học để
so sánh trực tiếp 2 số tự nhiên với nhau.
Bài 2: Điền dấu <, >, = khi so sánh các số đo đại lƣợng độ dài và thời gian.
Để làm đƣợc bài tập này HS phải nhớ lại kiến thức về đại lƣợng độ dài
và đo thời gian, mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong cùng một đại lƣợng,
chuyển số đo từ đơn vị nhỏ sang đơn vị đo lớn hơn và ngƣợc lại trong cùng
một đơn vị đo và vận dụng quy tắc vừa học để so sánh các số với nhau.
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Bài 3: Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong nhóm các số có bốn chữ số
cho trƣớc
Để làm đƣợc bài này HS phải biết vận dụng quy tắc so sánh để so sánh
các số tự nhiên trong nhóm với nhau, sắp thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Từ
nhận xét số nào lớn hơn tất cả các số khác trong nhóm thì là số lớn nhất, HS
xác định đƣợc số lớn nhất là số nào, tƣơng tự nhƣ vậy với số tự nhiên bé nhất
trong nhóm cho trƣớc.
- Hƣớng dẫn SV xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở hƣớng dẫn HS làm
các bài tập. Chẳng hạn:
Để hƣớng dẫn HS làm Bài 1 có thể sử dụng hệ thống câu hỏi:
+ Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Đọc 2 số đầu tiên cần so sánh?
+ Hai số này có đặc điểm gì?
+ Dựa vào quy tắc nào để so sánh 2 số này?
+ Ta phải sử dụng dấu gì? …
- Hƣớng dẫn SV lựa chọn hình thức hoạt động:
Bài 1: Làm việc theo cá nhân, 4 HS lên làm, mỗi HS làm 2 phép so
sánh, dƣới lớp làm ra bảng con (chia theo nhóm, cá nhân trong nhóm làm theo
yêu cầu của giáo viên).
Bài 2: Làm việc theo lớp kết hợp cá nhân: 2 HS lên làm, dƣới lớp làm
ra giấy nháp.
Bài 3: Làm việc theo nhóm, thảo luận cả 2 nội dung
- Hƣớng dẫn SV thiết kế phiếu luyện tập (phụ lục).
- Mở rộng, khai thác và phát triển hệ thống bài tập
Hoặc khai thác các bài tập dƣới dạng tổ chức các trò chơi:
1. Trò chơi: Xóa hết các ô trong bảng (chơi trên máy tính)
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Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần thì lần lƣợt các ô này sẽ bị
xóa khỏi bảng. Nếu bạn chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc.
`

2. Trò chơi: Chọn nhanh xếp đúng
Luật chơi: chọn nhanh các thẻ mang số và xếp vào ô trống theo thứ tự

từ bé đến lớn theo chiều từ trái sang phải hoặc ngƣợc lại.
Bước 3: Tổ chức các hoạt động dạy học bài tập
- Tổ chức cho SV tập giảng nội dung dạy học phần luyện tập bài “So
sánh các số trong phạm vi 10 000” theo các bƣớc trong quy trình.
- Giáo viên và SV đánh giá, bổ sung, nhận xét.
Ví dụ 3: Hướng dẫn SV xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập để dạy
học bài “Phép cộng các số trong phạm vi 10 000”
Bước 1: Tổ chức bồi dƣỡng cho SV một số kiến thức về KN xây dựng
và lựa chọn hệ thống bài tập để dạy học bài “Phép cộng các số trong phạm vi
10 000”
Bước 2: Tổ chức cho SV nắm vững quy trình và vận dụng quy trình để
xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập để dạy học bài “Phép cộng các số trong
phạm vi 10 000”
- Lựa chọn các bài tập:
Dựa trên các căn cứ và yêu cầu với bài tập, ta có thể lựa chọn các bài
tập có nội dung:
1. Thực hiện tính cộng hai số theo cột dọc trong phạm vi 10 000
2. Thực hiện đặt tính rồi tính cộng hai số trong phạm vi 10 000
3. Giải toán có lời văn sử dụng đến phép cộng các số tự nhiên trong
phạm vi 10 000
- Hƣớng dẫn SV xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở để hƣớng dẫn HS
làm các bài tập. Chẳng hạn:
+ Bài tập cho chúng ta biết gì?
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+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
+ Cần lƣu ý gì khi đặt tính và thực hiện tính?
- Hƣớng dẫn SV lựa chọn hình thức hoạt động
+ Đối với những bài tập hình thành kĩ năng tính toán, nên cho HS thực
hiện hoạt động cá nhân. Có thể trao đổi vở để HS nhận xét bài làm của bạn
+ Đối với bài toán có lời văn, có thể tổ chức cho HS trao đổi, thảo luận
theo nhóm đôi hoặc nhóm bàn, thống nhất kết quả rồi báo cáo với GV.
- Hƣớng dẫn SV thiết kế phiếu luyện tập
- Mở rộng, khai thác và phát triển hệ thống bài tập
Có thể khai thác dựa trên một số trò chơi quen thuộc:
Trò chơi ong tìm mật: Mỗi chú ong sẽ mang một phép tính cộng trong
phạm vi 10 000, mỗi bông hoa có một số. HS giúp chú ong tìm đúng kết quả
của phép tính thì ong mới lấy đƣợc mật
Bước 3: Tổ chức các hoạt động dạy học bài tập
- Tổ chức cho SV tập giảng nội dung dạy học phần luyện tập bài “Phép
cộng các số trong phạm vi 10 000” theo các bƣớc trong quy trình.
- Giáo viên và SV đánh giá, bổ sung, nhận xét.
2.4.4. Đánh giá kết quả rèn luyện kĩ năng kiểm tra, đánh giá kĩ năng
xây dựng, lựa chọn, khai thác và tổ chức dạy học hệ thống bài tập
* Hoạt động đánh giá
- Giáo viên giao nhiệm vụ, yêu cầu các nhóm sinh viên, cá nhân SV lựa
chọn và xây dựng, phát triển hệ thống bài tập trong một bài bất kì.
- Tổ chức tập giảng phần hƣớng dẫn HS làm bài tập trong mỗi bài học,…
* Tiêu chí đánh giá
Mức độ đạt: SV biết vận dụng quy trình để tạo hệ thống bài tập phù hợp;
SV biết cách tổ chức các hoạt động để dạy học phần bài tập (sử dụng bài tập)
Mức độ chưa đạt: SV không đạt một trong các tiêu chí nêu trên
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2.5. Biện pháp 4: Rèn luyện kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập
Đánh giá kết quả học tập của học sinh có ý nghĩa rất quan trọng trong
dạy học Toán nói chung, dạy học số tự nhiên nói riêng. Kết quả đánh giá là
phản hồi của ngƣời học về phƣơng pháp giảng dạy của GV đã thực sự phù
hợp, vừa sức và phát huy khả năng của ngƣời học hay chƣa,… từ đó có sự
điều chỉnh hợp lý nhằm đạt đƣợc mục tiêu lớn nhất, đó là học sinh tiếp thu
đƣợc các tri thức Toán học. Do đó, GV Tiểu học rất cần kĩ năng tổ chức kiểm
tra, đánh giá kết quả học tập của HS.
2.5.1. Hệ thống các thao tác
* Hoạt động 1: Kiểm tra kết quả học tập nội dung số tự nhiên của HS
(dƣới hình thức làm bài kiểm tra).
- Xác định nội dung KT cơ bản cần kiểm tra
- Dự kiến kế hoạch phân bố số lƣợng câu hỏi ở từng phần KT
- Soạn hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ứng với những nội dung
cần kiểm tra.
- Kiểm nghiệm các câu hỏi trắc nghiệm
- Làm đáp án
- Hoàn thành đề thi, đề kiểm tra
* Hoạt động 2: Phân tích, đánh giá kết quả kiểm tra
- Tìm hiểu các nhân tố ảnh hƣởng tới kết quả học tập của HS
- Xác định nguyên nhân dẫn đến kết quả học tập yếu kém của HS
- Đề xuất các biện pháp giải quyết hoặc kiến nghị (nếu có).
2.5.2. Quy trình thực hành
Bước 1: Tổ chức bồi dƣỡng kiến thức cho sinh viên, đặc biệt là mục
đích của việc lập đề kiểm tra
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- Mục đích: SV biết đƣợc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của việc kiểm tra,
đánh giá
- Cách thức thực hiện:
+ SV tự nghiên cứu nội dung các tài liệu, kết hợp xem băng hình tọa
đàm về KN kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS
+ SV ghi ra giấy ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của kiểm tra, đánh giá.
+ GV tổ chức báo cáo, trình bày kết quả
+ GV tổ chức cho SV bổ sung, góp ý, GV chính xác hóa lại kiến thức
Bước 2: Yêu cầu SV nhắc lại quy trình ra đề kiểm tra và vận dụng quy
trình để lập một đề kiểm tra với nội dung nhƣ trên.
- Mục đích: SV biết các căn cứ để lập một đề thi, đề kiểm tra đúng nội
dung và vừa sức của học sinh, đánh giá đƣợc mức độ đạt trình độ chuẩn về
kiến thức và KN ở thời điểm kiểm tra
- Cách thức thực hiện:
+ Thông qua ví dụ cụ thể (nội dung dạy học số tự nhiên ở một chƣơng,
một lớp nào đó), giáo viên hƣớng dẫn SV biết cách xác định kiến thức cơ bản
để kiểm tra. Việc xác định cần căn cứ vào:
Chuẩn kiến thức và KN ở thời điểm tổ chức kiểm tra
Mục tiêu, các đơn vị kiến thức cơ bản trong các bài học trong phạm vi
tổ chức kiểm tra
GV giao bài tập và yêu cầu SV tự nghiên cứu, xác định nội dung cần
kiểm tra.
+ Thông qua ví dụ cụ thể, tập luyện cho SV biết cấu trúc, ý nghĩa các
dạng câu hỏi trắc nghiệm, cách ra câu hỏi phù hợp
2.5.3. Ví dụ minh họa
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Ví dụ: Hướng dẫn SV lập một đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan với
nội dung hình thành khái niệm số tự nhiên sau khi HS học xong chương 4,
SGK toán 3.
Bước 1: Tổ chức bồi dƣỡng kiến thức cho sinh viên, đặc biệt là mục
đích của việc lập đề kiểm tra
Bước 2: Yêu cầu SV nhắc lại quy trình ra đề kiểm tra và vận dụng quy
trình để lập một đề kiểm tra với nội dung nhƣ trên.
- Xác định nội dung kiến thức cơ bản:
Chƣơng 4, SGK toán 3: Các số đến 100 000 gồm các KT và KN cơ
bản sau:
+ Đọc viết số có đến năm chữ số
+ Tìm số liền sau, số liền trƣớc của số có năm chữ số
+ Sắp xếp 4 số có năm chữ số theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
+ Thực hiện phép cộng, phép trừ các số có năm chữ số
+ Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (có nhớ 2 lần không
liên tiếp)
+ Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Ngoài ra còn có nội dung thuộc mạch kiến thức khác: diện tích của một
hình, diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật, tiền Việt Nam, bài toán
liên quan đến rút về đơn vị.
- Dự kiến số lƣợng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và bài tập tự luận.
+ Phần 1: trắc nghiệm khách quan: 4 câu, mỗi ý cơ bản trên có 1 câu.
+ Phần 2: tự luận : 3 câu, 1 câu thực hành kĩ thuật tính của phép chia và
phép nhân; 1 câu liên quan đến xem giờ; 1 câu về bài toán có lời văn.
- Soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận
Ví dụ: (Dự kiến đề kiểm tra trong 40 phút)
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Phần 1: Mỗi bài tập dƣới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh
vào chữ cái đặt trƣớc câu trả lời đúng:
1. Số liền trƣớc của số 87 652 là:
A. 87 662

B. 87 642

C. 87 651

D. 87 653

2. Các số 55 672, 52 765, 55 267, 52 675 đƣợc sắp xếp theo thứ tự từ
lớn đến bé là :
A. 55 672, 55 267, 52 765, 52 675
B. 55 672, 52 765, 52 675, 55 267
C. 52 675, 52 765, 55 267, 55 672
D. 52 765, 55 672, 52 675, 55 267
3. Kết quả của phép cộng 35 046 + 26 755 là:
A. 61 801

B. 61 791

C. 51 801

D. 51 791

4. Kết quả của phép trừ 91 462 - 52 407 là:
A. 49 065

B. 39 055

C. 49 055

D. 39 065

Phần 2: Làm các bài tập sau:
1. Đặt tính rồi tính:
15 090 x 6

25 705 : 5

2. Một hình chữ nhật có chiều dài là 15m, chiều dài gấp 3 lần chiều
rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
3. Mua 2 cái thƣớc kẻ phải trả 6 000 đồng. Hỏi mua 5 cái thƣớc kẻ nhƣ
thế phải trả bao nhiêu tiền?
- Kiểm nghiệm các câu hỏi trắc nghiệm
- Hoàn thành đề kiểm tra và đáp án (hƣớng dẫn đánh giá).
Ví dụ: Đáp án và thang điểm cho đề kiểm tra ở trên
Phần 1: (4 điểm)
Mỗi lần khoanh vào chữ đặt trƣớc câu trả lời đúng của mỗi bài 1, 2, 3, 4
đƣợc 1 điểm. Các câu trả lời đúng của các bài đó là: 1C, 2A, 3A, 4B
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Phần 2: (6 điểm)
Bài 1: 2 điểm
Đặt tính và tính đúng mỗi phép toán đƣợc 1 điểm
Bài 2: 2 điểm
Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm chiều rộng của hình chữ nhật
đƣợc 1 điểm
Viết đúng câu lời giải và phép tính tìm diện tích của hình chữ nhật
đƣợc 1 điểm
Bài 3: 2 điểm
Viết đúng câu lời giải và phép tính giải tìm giá tiền của 1 cái thƣớc kẻ
đƣợc 1 điểm
Viết đúng câu lời giải và phép tính giải tìm giá tiền của 5 cái thƣớc kẻ
đƣợc 1 điểm
2.5.4. Đánh giá kết quả rèn luyện kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập
* Hoạt động đánh giá
- GV đƣa ra yêu cầu: tạo một đề kiểm tra cho HS để đánh giá kết quả
học tập tại các thời điểm.
Ví dụ: Chƣơng 1 toán 4, chƣơng 2 toán 1, đề kiểm tra khảo sát chất
lƣợng đầu năm học lớp 3,…
- SV làm việc cá nhân
- Giáo v iên tổ chức thu bài, chấm bài và nhận xét, góp ý, sửa chữa
* Tiêu chí đánh giá
Mức độ đạt: SV biết vận dụng quy trình ra đề để làm bài
Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo đúng nội dung chƣơng trình, vừa
sức, hợp lí về thời gian, chính xác về đáp án và hợp lí trong phân chia tỉ
trọng điểm
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Mức độ chưa đạt: SV không đạt đƣợc một trong các tiêu chí trên
2.6. Kết luận chƣơng 2
Nội dung chƣơng 2 đã đƣa ra đƣợc biện pháp rèn luyện một số KN cơ
bản, cần thiết trong dạy học môn Toán ở Tiểu học mà SV còn yếu kém, đó là:
- Biện pháp rèn luyện kĩ năng phân tích nội dung chƣơng trình
- Biện pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện dạy học
- Biện pháp rèn luyện kĩ năng xây dựng, lựa chọn, khai thác và tổ chức
dạy học hệ thống bài tập
- Biện pháp rèn luyện kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
Thông qua nội dung dạy học về số tƣ nhiên, đã xây dựng đƣợc hệ thống
các thao tác, quy trình tổ chức thực hành, ví dụ minh họa và đánh giá kết quả
rèn luyện cho từng kĩ năng.
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CHƢƠNG 3
THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
Thực nghiệm sƣ phạm nhằm bƣớc đầu thăm dò tính khả thi và hiệu quả
của các biện pháp rèn luyện KNDH Toán cho SV ngành Giáo dục Tiểu học
thông qua nội dung dạy học số tự nhiên (đã nêu trong nội dung chƣơng 2)
3.2. Quy mô thực nghiệm
Do điều kiện và thời gian hạn chế, tôi tiến hành thực nghiệm trong
phạm vi hẹp, ở hai lớp Cao đẳng Tiểu học K52A và K52B (hệ chính quy),
Khoa sƣ phạm Tiểu học - Mầm non, trƣờng Cao đẳng Sơn La.
3.3. Nội dung thực nghiệm
Tổ chức cho SV thực hiện các nội dung:
(1) Rèn luyện KN phân tích nội dung chƣơng trình dạy học số tự nhiên
(2) Rèn luyện KN sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện dạy học trong dạy học
số tự nhiên
(3) Rèn luyện KN lựa chọn, sử dụng, khai thác và tổ chức dạy học hệ
thống bài tập về số tự nhiên
(4) Rèn luyện KN kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong
dạy học số tự nhiên
3.4. Tổ chức thực nghiệm
3.4.1. Đối tượng thực nghiệm
Khối Cao đẳng Tiểu học K52, Khoa sƣ phạm Tiểu học - Mầm non,
trƣờng Cao đẳng Sơn La có 5 lớp. Vì vậy, để thực nghiệm có đối chứng,
chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu tình hình học tập của sinh viên, lựa chọn và
phân chia nhƣ sau:
Lớp thực nghiệm: K52B Giáo dục Tiểu học (48 sinh viên)
Lớp đối chứng: K52A Giáo dục Tiểu học (52 sinh viên)
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Xét một cách toàn diện, lớp thực nghiệm và lớp đối chứng không có sự
khác biệt nhau về trình độ nhận thức, nề nếp, ý thức học tập.
3.4.2. Thời gian thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trong thời gian 8 tuần (từ ngày 01/08 01/10/2016)
3.4.3. Chuẩn bị thưc nghiệm
Trƣớc khi thực nghiệm, chúng tôi trình bày mục đích thực nghiệm với
Ban chủ nhiệm Khoa, cùng với SV hai lớp tham gia thực nghiệm của Tổ Tiểu
học, Khoa Sƣ phạm Tiểu học – Mầm non, trƣờng Cao đẳng Sơn La.
Việc tổ chức thực nghiệm đƣợc triển khai dƣới hình thức học tập chính
khóa. Các SV tham gia thực nghiệm trên tinh thần tự nguyện.
Các phƣơng tiện, điều kiện phục vụ cho thực nghiệm đƣợc chuẩn bị
đầy đủ.
3.4.4. Cách thức tiến hành thực nghiệm
Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm nhƣ sau:
1) Kiểm tra, đánh giá trước khi thực nghiệm
2) Tổ chức thực nghiệm:
- Lớp thực nghiệm: SV học theo các biện pháp rèn luyện KNDH nội
dung số tự nhiên (nhƣ đã xây dựng ở chƣơng 2)
- Lớp đối chứng: quá trình dạy học đƣợc tổ chức bình thƣờng theo
thông lệ
- Tiến hành thực nghiệm:
+ Ở từng nội dung, do yêu cầu đánh giá kết quả rèn luyện khác nhau
nên cách thức tiến hành nhƣ sau:
Nội dung (1), (2), (3), (4): SV làm bài kiểm tra
Nội dung (2), (3): SV soạn giáo án và tiến hành giảng
+ Để tiến hành thực nghiệm các nhóm biện pháp, chúng tôi thực hiện
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theo hai bƣớc:
Bước 1: Tổ chức các hoạt động tiến hành thực nghiệm (nhƣ ở trên)
Bước 2: Tổng hợp, thống kê số liệu kết quả
3) Kiểm tra đánh giá sau thực nghiệm:
KNDH của SV hai lớp đƣợc đánh giá theo cùng một hệ thống đánh giá,
cho cùng một nội dung và do GV trƣờng Cao đẳng Sơn La đánh giá.
4) Phân tích, so sánh, đối chiếu kết quả trước và sau thực nghiệm các
kết quả giữa hai lớp thực nghiệm và đối chứng
3.4.5. Chuẩn và thang đánh giá
* Thang đánh giá
- Đối với phần làm bài kiểm tra, căn cứ vào nội dung đánh giá kết quả
rèn luyện đã nêu trong mỗi biện pháp.
- Đối với nội dung giảng: để đánh giá các KN cơ bản về giảng dạy của
SV đặc biệt là KN sử dụng các đồ dùng, phƣơng tiện dạy học và KN sử dụng,
khai thác hệ thống bài tập, chúng tôi thực hiện đánh giá theo bảng sau:
Bảng 3.1: Bảng tiêu chí đánh giá nội dung (2) và (3):
STT

CÁC YÊU CẦU

1
2
3
4

Giáo án chuẩn bị đầy đủ
Có đủ đồ dùng, phƣơng tiện dạy học
Đồ dùng đảm bảo tính trực quan
Phối hợp nhịp nhàng giữa lời giảng và việc sử
dụng đồ dùng
Số lƣợng bài tập phù hợp
Có bài tập bổ sung ngoài bài tập trong SGK
Hƣớng dẫn làm bài tập đúng quy trình
Hƣớng dẫn làm bài tập đúng quy trình
Sử dụng các hình thức dạy học khác nhau
Phát huy tính tích cực của HS

5
6
7
8
9
10
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SỬ DỤNG
Có
Không

* Chuẩn đánh giá
- Đối với các bài kiểm tra có đáp án và thang điểm
- Đối với nội dung thi giảng tôi xây dựng hai bài soạn để đánh giá các
KNDH của SV hai lớp, đặc biệt là KN sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện dạy học;
KN tổ chức dạy học hệ thống bài tập. Một bài trƣớc khi tiến hành thực
nghiệm và một bài sau khi tiến hành thực nghiệm.
Ngoài ra, chúng tôi cũng quan sát, ghi nhận mọi hoạt động của SV
trong suốt quá trình thực nghiệm để đánh giá ý thức rèn luyện và mức độ
hứng thú, tích cực của SV trong học tập.
3.5. Phân tích kết quả thực nghiệm
3.5.1. Kết quả đo trước thực nghiệm
SV hai lớp đối chứng và thử nghiệm làm bài kiểm tra số 1 và giảng bài
“Phép cộng trong phạm vi 3”
* Kết quả thử nghiệm nội dung (1), (2), (3), (4)
Bảng 3.2: Kết quả kiểm tra nội dung (1), (2), (3), (4) trƣớc thực nghiệm:
Đối chứng (52 SV)
KNDH

Đạt

Chƣa đạt

Thực nghiệm (48 SV)
Đạt

Chƣa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

KN phân tích …

20

39

32

61

19

40

29

60

KN sử dụng đồ dùng ….

22

42

30

58

19

40

29

60

KN thiết kế bài tập …

22

42

30

58

21

44

27

56

KN kiểm tra, đánh giá …

24

46

28

54

21

44

27

56

Từ bảng số liệu trên ta có biểu đồ sau:
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48
46
44
42
Đối chứng
40

Thực nghiệm

38
36
34
KN phân tích

KN sử dụng
đồ dùng

KN kiểm tra
đánh giá

KN thiết kế
bài tập

Hình 3.1: Biểu đồ đánh giá mức độ đạt các nội dung (1), (2), (3), (4)
trƣớc thực nghiệm
Nhận xét: Từ biểu đồ trên ta thấy mức độ nhận thức về các KN của SV
hai lớp thực nghiệm và đối chứng tƣơng đƣơng nhau, không có sự chênh lệch
nhiều trƣớc thử nghiệm
* Kết quả thử nghiệm nội dung (2), (3)
SV hai lớp tiến hành soạn giáo án và cử đại diện giảng bài “Phép cộng
trong phạm vi 3”
Bảng 3.3: Kết quả kiểm tra nội dung (2), (3) trƣớc thực nghiệm:
CÁC MẶT ĐÁNH GIÁ
LỚP

PHƢƠNG TIỆN
Đạt

BÀI TẬP

Chƣa đạt

Đạt

Chƣa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

ĐỐI CHỨNG

2

40

3

60

2

40

3

60

THỰC NGHIỆM

2

40

3

60

2

40

3

60
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Nhận xét: Qua số liệu thống kê ở bảng trên chúng ta thấy số lƣợng tiêu
chí ở mức độ đạt của hai lớp tƣơng đƣơng nhau và ở mức thấp.
3.5.2. Kết quả sau khi thử nghiệm
SV hai lớp đối chứng và thử nghiệm làm bài kiểm tra số 2, giảng bài “9
cộng với một số: 9 + 5”
* Kết quả thử nghiệm nội dung (1), (2), (3), (4)
Bảng 3.4: kết quả kiểm tra nội dung (1), (2), (3), (4) sau thực nghiệm
Đối chứng (52 SV)
Đạt

KNDH

Thực nghiệm (48 SV)

Chƣa đạt

Đạt

Chƣa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

KN phân tích …

26

50

26

50

26

54

22

46

KN sử dụng đồ dùng ….

29

56

23

44

32

67

16

33

KN thiết kế bài tập …

31

60

21

40

38

79

10

21

KN kiểm tra, đánh giá …

26

50

26

50

40

83

8

17

Từ bảng trên ta có biểu đồ sau:
45
40
35
30
25
Đối chứng

20

Thực nghiệm
15
10
5
0
KN phân tích

KN sử dụng
đồ dùng

KN thiết kế
bài tập

KN kiểm tra
đánh giá

Hình 3.2: Biểu đồ đánh giá mức độ đạt các nội dung (1), (2), (3), (4)
sau thực nghiệm
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Nhận xét: Từ biểu đồ trên ta thấy: KT hiểu biết về các KN cần nghiên
cứu của SV ở hai lớp đã có sự khác biệt. Số lƣợng SV điểm kiểm tra ở mức
đạt của lớp thực nghiệm nhiều hơn lớp đối chứng. Kết quả đó phần nào đã
cho thấy hiệu quả của các biện pháp rèn luyện.
* Kết quả thử nghiệm nội dung (2), (3)
SV hai lớp tiến hành soạn giáo án và cử đại diện giảng bài “9 cộng với
một số: 9 + 5”
Bảng 3.5: Kết quả kiểm tra nội dung (2), (3) sau thực nghiệm
CÁC MẶT ĐÁNH GIÁ
PHƢƠNG TIỆN
BÀI TẬP
LỚP
Đạt
Chƣa đạt
Đạt
Chƣa đạt
SL % SL % SL % SL %
ĐỐI CHỨNG
3
60
2
40
3
60
2
40
THỰC NGHIỆM
4
80
1
20
4
80
1
20
Nhận xét: Qua số liệu thống kê ở bảng trên chúng ta thấy số lƣợng tiêu
chí ở mức độ đạt ở 2 nội dung đƣợc đánh giá ở hai lớp đã có sự thay đổi. Số
lƣợng tiêu chí ở mức độ đạt ở 2 nội dung đánh giá của lớp thực nghiệm nhiều
hơn hẳn lớp đối chứng và ở mức 80%.
3.5.3. Kết quả đánh giá khác biệt ở lớp đối chứng
- Kết hợp bảng 3.2 và bảng 3.4; coi kết quả kiểm tra của lớp đối chứng
trƣớc và sau thử nghiệm là hai mẫu tƣơng quan, ta có:
Bảng 3.6: Kết quả kiểm tra nội dung (1), (2), (3), (4) trƣớc và sau
thử nghiệm của lớp đối chứng:
KNDH
KN phân tích …
KN sử dụng đồ dùng ….
KN thiết kế bài tập …
KN kiểm tra, đánh giá …

Lần kiểm tra trƣớc
Đạt
Chƣa đạt
SL % SL %
20 39 32 61
22 42 30 58
22 42 30 58
24 46 28 54
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Lần kiểm tra sau
Đạt
Chƣa đạt
SL % SL %
26 50 26 50
29 56 23 44
31 60 21 40
26 50 26 50

Từ bảng 3.6 ta có biểu đồ sau:
35
30
25
20
15
Lần kiểm tra trước
10

Lần kiểm tra sau

5
0
KN phân tích

KN sử dụng
đồ dùng

KN thiết kế
bài tập

KN kiểm tra
đánh giá

Hình 3.3: Biểu đồ đánh giá các nội dung (1), (2), (3), (4) trƣớc và sau
thực nghiệm của lớp đối chứng
- Kết hợp bảng 3.3 và bảng 3.5, coi kết quả kiểm tra của lớp đối chứng
trƣớc và sau thử nghiệm là hai mẫu tƣơng quan ta có:
Bảng 3.7: Kết quả kiểm tra nội dung (2), (3) trƣớc và sau thử nghiệm
của lớp đối chứng
Lần kiểm tra trƣớc
CÁC MẶT ĐÁNH GIÁ

Đạt

Lần kiểm tra sau

Chƣa đạt

Đạt

Chƣa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Phƣơng tiện

2

40

3

60

3

60

2

40

Bài tập

2

40

3

60

3

80

2

40

Nhận xét: Căn cứ vào số liệu trên bảng 3.6, bảng 3.7 và biểu đồ hình
3.3, ta nhận thấy kết quả kiểm tra của SV lớp đối chứng trƣớc và sau thử
nghiệm không có thay đổi đáng kể.
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3.5.4. Kết quả đánh giá sự khác biệt ở lớp thực nghiệm
Kết hợp bảng 3.2 và bảng 3.4; coi kết quả kiểm tra của lớp thực nghiệm
trƣớc và sau thực nghiệm là hai mẫu tƣơng quan, ta có:
Bảng 3.8: Kết quả kiểm tra nội dung (1), (2), (3), (4) trƣớc và sau
thử nghiệm của lớp thực nghiệm:
Lần kiểm tra trƣớc
KNDH

Đạt

Chƣa đạt

Lần kiểm tra sau
Đạt

Chƣa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

KN phân tích …

19

40

29

60

26

54

22

46

KN sử dụng đồ dùng ….

19

40

29

60

32

67

16

33

KN thiết kế bài tập …

21

44

27

56

38

79

10

21

KN kiểm tra, đánh giá …

21

44

27

56

40

83

8

17

Từ bảng 3.8, ta có biểu đồ sau:
45
40
35
30
25
Lần kiểm tra trước

20

Lần kiểm tra sau

15
10
5
0
KN phân tích

KN sử dụng
đồ dùng

KN thiết kế
bài tập

KN kiểm tra
đánh giá

Hình 3.4: Biểu đồ so sánh kết quả kiểm tra nội dung (1), (2), (3), (4)
của nhóm đối chứng trƣớc và sau thực nghiệm
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- Kết hợp bảng 3.3 và 3.5; coi kết quả kiểm tra của lớp đối chứng trƣớc
và sau thử nghiệm là hai mẫu tƣơng quan, ta có:
Bảng 3.9: Kết quả kiểm tra nội dung (2), (3) trƣớc và sau thử nghiệm
của lớp thực nghiệm:
Lần kiểm tra trƣớc
CÁC MẶT ĐÁNH GIÁ

Đạt

Lần kiểm tra sau

Chƣa đạt

Đạt

Chƣa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Phƣơng tiện

2

40

3

60

4

80

1

20

Bài tập

2

40

3

60

4

80

1

20

Nhận xét: Căn cứ vào số liệu trên bảng 3.8, bảng 3.9 và biểu đồ hình
3.4, ta nhận thấy kết quả kiểm tra của SV lớp thử nghiệm trƣớc và sau thử
nghiệm có sự chênh lệch đáng kể. Nhƣ vậy, rèn luyện các KNDH theo các
biện pháp đề xuất có tác dụng nâng cao hiệu quả học tập của SV. Điều này
đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi mới phƣơng pháp đào tạo hiện nay.
3.6. Kết luận thực nghiệm sƣ phạm
Kết quả thực nghiệm sƣ phạm đã đƣợc mục đích ban đầu đề ra là: bƣớc
đầu đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp rèn luyện KNDH nội
dung số tự nhiên cho SV ngành Giáo dục Tiểu học (đã nêu trong nội dung
chƣơng 2). Cụ thể:
- Theo các số liệu đƣợc thống kê trong bảng 3.2, bảng 3.3 và hình 3.1 ta
thấy số lƣợng SV và số lƣợng tiêu chí đƣợc đánh giá ở mức độ đạt trong quá
trình rèn luyện các KNDH (phân tích nội dung dạy học số tự nhiên; sử dụng
đồ dùng, phƣơng tiện dạy học, đặc biệt là phƣơng tiện dạy học hiện đại; lựa
chọn, khai thác và tổ chức dạy học hệ thống bài tập; kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập của học sinh) ở cả hai lớp đều ở mức độ hơi thấp:
+ Với nội dung (1), (2) (3), (4) sau khi SV hai lớp làm bài kiểm tra số
1, thang chuẩn và thang đánh giá thì:
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Tỉ lệ trung bình ở mức độ đạt của lớp đối chứng là 22/52 (SV) (42 %)
Tỉ lệ trung bình ở mức độ đạt của lớp thực nghiệm là 20/48 (SV) (42%)
+ Với nội dung (2), (3) sau khi SV giảng bài “Phép cộng trong phạm vi
3” theo bảng tiêu chí đánh giá thì số tiêu chí ở mức độ đạt của cả hai lớp chỉ
là 2/5 (40%)
Các kết quả này cho thấy trƣớc thực nghiệm, trình độ nhận thức và KN
của SV hai lớp không có sự chênh lệch đáng kể, nên có thể coi là tƣơng
đƣơng nhau.
- Theo các số liệu đƣợc thống kê trong bảng 3.4, bảng 3.5 và hình 3.2
chúng ta thấy số lƣợng SV và số lƣợng tiêu chí đƣợc đánh giá ở mức độ đạt
trong quá trình rèn luyện các KNDH ở cả hai lớp có sự thay đổi:
+ Với nội dung (1), (2), (3), (4) sau khi SV hai lớp làm bài kiểm tra số
2, theo chuẩn và thang đánh giá thì:
Tỉ lệ trung bình ở mức độ đạt của lớp đối chứng là 28/52 (SV) (54%)
Tỉ lệ trung bình ở mức độ đạt ở lớp thực nghiệm là 34/48 (SV) (71%)
+ Với nội dung (2), (3) sau khi SV giảng bài “9 cộng với một số: 9 + 5”
, theo bảng tiêu chí đánh giá thì số tiêu chí ở mức độ đạt của cả hai lớp:
Lớp đối chứng: trung bình là 3/5 (60%)
Lớp thực nghiệm: trung bình là 4/5 (80%)
Các kết quả này cho thấy sau thực nghiệm, trình độ nhận thức và KN
của SV hai lớp đã có sự khác biệt. Tỉ lệ số SV ở mức độ đạt về trình độ nhận
thức và thực hành các KN của lớp thực nghiệm đã hơn hẳn lớp đối chứng (số
bài kiểm tra đạt yêu cầu hơn 7 SV; số tiêu chí hơn 1 (20%)
- Theo số liệu thống kê trong bảng 3.6, bảng 3.7, bảng 3.8, bảng 3.9 và
hình 3.3, hình 3.4 ta thấy sự khác biệt của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm
trƣớc và sau thực nghiệm có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể:
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+ Lớp đối chứng: tỉ lệ tăng trung bình số lƣợng SV ở mức độ đạt là 6
(12%); số tiêu chí ở mức độ đạt tăng trung bình là 1 (20%)
+ Lớp thực nghiệm: tỉ lệ tăng trung bình số lƣợng SV ở mức độ đạt là
14 (29%); số tiêu chí ở mức độ đạt tăng trung bình là 2 (40%)
Các kết quả này cho thấy: khi áp dụng các biện pháp rèn luyện KNDH
ở chƣơng 2 vào thực tế dạy và học ở lớp thực nghiệm đã bƣớc đầu có hiệu
quả. Ở tất cả các nội dung rèn luyện, theo các tiêu chí đánh giá, lớp thực
nghiệm đều cho kết quả cao hơn lớp đối chứng.
Tóm lại, việc áp dụng một số biện pháp đề xuất ở chƣơng 2 bƣớc đầu
góp phần nâng cao chất lƣợng rèn luyện các KNDH Toán nói chung và
KNDH nội dung số tự nhiên ở Tiểu học nói riêng.
3.7. Kết luận chƣơng 3
Trong chƣơng 3, tác giả đã tiến hành thực nghiệm sƣ phạm, đánh giá
bƣớc đầu tính hiệu quả của các biện pháp rèn luyện các KNDH SV còn yếu
(đã xây dựng ở chƣơng 2). Thực nghiệm đƣợc tiến hành trên đối tƣợng là SV
của hai lớp Cao đẳng Tiểu học K52A và K52B, Khoa sƣ phạm Tiểu học Mầm non, trƣờng Cao đẳng Sơn La (một lớp thực nghiệm và một lớp đối
chứng). Kết quả thực nghiệm bƣớc đầu cho thấy tính khả thi, hiệu quả của các
biện pháp đã nêu.
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KẾT LUẬN
Quá trình nghiên cứu đề tài đã thu đƣợc những kết quả sau:
1. Hệ thống đƣợc một số khái niệm liên quan đến kĩ năng dạy học Toán
ở Tiểu học nhƣ: kĩ năng, kĩ năng sƣ phạm, kĩ năng dạy học, một số đặc điểm
của môn Toán ở Tiểu học.
2. Điều tra đƣợc thực trạng rèn các kĩ năng dạy học Toán của sinh viên
ngành Giáo dục Tiểu học tại trƣờng Cao đẳng Sơn La qua phân tích chƣơng
trình đào tạo và các số liệu điều tra.
3. Đề xuất đƣợc 4 số biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học Toán cho
sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại trƣờng Cao đẳng Sơn La, tập trung vào
những kĩ năng dạy học cơ bản và cần thiết mà sinh viên còn yếu kém:
- Biện pháp rèn luyện kĩ năng phân tích nội dung chƣơng trình
- Biện pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện dạy học
- Biện pháp rèn luyện kĩ năng xây dựng, lựa chọn, khai thác và tổ chức
dạy học hệ thống bài tập
- Biện pháp rèn luyện kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
4. Đã bƣớc đầu kiểm nghiệm bằng thực nghiệm sƣ phạm và thấy đƣợc
tính khả thi và tính hiệu quả của việc rèn luyện các kĩ năng dạy học theo biện
pháp đã đề xuất.
Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên về rèn kĩ năng
dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trƣờng Cao đẳng Sơn La
Kết quả trên cho thấy nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn đã hoàn thành,
giải thuyết khoa học đặt ra trong luận văn là chấp nhận đƣợc.
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