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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Tập đọc là một phân môn của chương trình Tiếng Việt bậc tiểu học.
Đây là phân môn có vị trí đặc biệt trong chương trình vì nó đảm nhiệm việc
hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc, một kĩ năng quan trọng
hàng đầu của học sinh bậc học đầu tiên ở trường phổ thông : Kĩ năng nghe,
nói, đọc, viết. Mục đích của việc dạy đọc là giúp cho học sinh biết cách hiểu
những điều đã đọc được, trang bị cho học sinh một công cụ hữu hiệu để lĩnh
hội những tri thức, tư tưởng, tình cảm của người khác chứa đựng trong văn
bản. Chính nhờ cách hiểu văn bản mà học sinh dần dần có khả năng đọc rộng
để tự học, tự bổ sung kiến thức cần thiết mà cuộc sống và việc làm của học
sinh ở ngoài đời đòi hỏi và từ đó dần dần hình thành thói quen, hứng thú với
việc đọc sách, việc tự học thường xuyên.
Hiện nay, việc áp dụng dạy học cho học sinh theo Dự án Mô hình
trường học mới ở Việt Nam (mô hình VINEN). Căn cứ vào yếu tố tạo nên nội
dung mô hình VINEN thì việc dạy, học và kết hợp với gia đình được biên
soạn trong cuốn hướng dẫn dạy học Tiếng Việt 4. Đó là một quyển sách dùng
cho 3 đối tượng: Học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh. Là một giải pháp
nhằm thực hiện tinh thần đổi mới căn bản giáo dục mà quan điểm cơ bản của
nó là biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục. Trong trường học mô hình
VINEN, hoạt động tự học của học sinh được đề cao, không chỉ với phân môn
tập đọc mà cả các môn khoa học khác cũng được áp dụng và có nhiều chuyển
biến tích cực. Việc tập trung thực hiện mục tiêu hướng dẫn học sinh tự học,
học được cách học nhiều nhất. Phải chuyển tải được các mạch kiến thức, kĩ
năng về đọc, viết, nghe, nói, những kiến thức về Tiếng Việt theo chuẩn.
Trong nội dung chương trình học phân môn tập đọc có tổng số 62 tiết
tập đọc thì văn bản nghệ thuật chiếm 54 bài trong đó có 17 bài thuộc thể loại
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thơ, với số lượng bài thơ chiếm 31,4 % số lượng bài trong văn bản nghệ thuật
thì việc dạy đọc hiểu thơ cho học sinh phải để cho học sinh hiểu được những
đặc điểm hình ảnh đặc trưng, những chi tiết nghiệ thuật, hay biện pháp tu từ,
rồi những tư tưởng tình cảm của tác giả cuối cùng là hàm ý, ý nghĩa giá trị
của tác phẩm. Trước đây, trong nhà trường, công việc giảng dạy và giáo dục
phần lớn dựa vào chương trình sách. Ngày nay, bên cạnh sách, học sinh còn
thu nhận được khối lượng thông tin khổng lồ qua mạng internet. Tuy nhiên,
để có thể chọn lọc và thu thập được thông tin phù hợp học sinh cần có kĩ năng
đọc, đọc để thu nhận thông tin trong học tập và trong cuộc sống. Từ đây vai
trò của đọc hiểu được khẳng định khi cùng đi với các môn học khác.
Trên thực tế việc dạy học tập đọc ở trường tiểu học thuộc huyện
Mường La hiện nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế
rất đáng quan tâm: nhiều học sinh đọc còn rất yếu (chưa lưu loát), không ít
giáo viên vẫn còn chưa trau dồi và thể hiện hết kĩ năng đọc thơ, chưa thật sự
chịu khó đầu tư nghiên cứu để xây dựng các biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu
thơ còn thiên về kĩ năng đọc thông với quan điểm chỉ cần học sinh đọc thông
viết thạo là được, mà không đi sâu hơn vào các kĩ năng tìm hiểu nghĩa từ, câu,
hiểu nội dung đoạn văn, hiểu nghĩa bóng của từ hay hàm ý bài văn rồi giá trị
nghệ thuật, ý nghĩa và liên hệ thực tế của bào thơ.
Bên cạnh đó, do đặc trưng là vùng miền núi với nhiều con em là người
dân tộc thiểu số cụ thể là học sinh dân tộc Thái việc dạy đọc cho học sinh dân
tộc Thái lại gặp nhiều những khó khăn riêng.
Điều này là vấn đề dặt ra đối với các nhà quản lý giáo dục và đội ngũ
giáo viên trực tiếp giảng dạy, phải làm sao tìm ra giải pháp tối ưu nhất để đạt
được mục tiêu dạy học tập đọc. Vì lẽ đó chúng tôi lựa chọn luận văn: “Rèn
Kỹ năng đọc hiểu thơ qua phân môn tập đọc lớp 4 cho học sinh dân tộc Thái
trường tiểu học thị trấn Ít Ong A, huyện Mường La, tỉnh Sơn La” với mong
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muốn sẽ đạt được một số biện pháp giúp giáo viên có thể tham khảo để nâng
cao chất lượng việc dạy đọc hiểu cho học sinh.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Đi vào nghiên cứu vấn đề này chúng tôi quan tâm tới một số công trình
nghiên cứu sau:
Cùng với vấn đề dạy đọc thành tiếng, đọc diễn cảm đi sâu vào vấn đề này
tác giả Trịnh Mạnh – Rèn kỹ năng đọc, nói, viết. NXB Giáo dục Hà Nội (1969).
Tới nay ở nước ta đã có nhiều tác giả quan tâm và giải quyết vấn đề dạy
đọc hiểu ở cấp tiểu học đáng chú ý là ý kiến của tác giả: Nguyễn Minh Thuyết
– Mấy vấn đề về quan điểm trong bộ sách Tiếng Việt cấp I, Nghiên cứu giáo
dục 10/1992.
Tác giả Hoàng Hòa Bình đã đề cập đến vấn đề đọc hiểu trong cuốn
“Dạy văn học cho học sinh tiểu học”. Tác giả Trần Mạnh Hưởng trong công
trình “Nghiên cứu luyện tập về cảm thụ văn học” cũng đã đề cập đến vấn đề
dạy đọc hiểu và đọc diễn cảm. Trong “Dạy và học môn Tiếng Việt ở trường
tiểu học theo chương trình mới”, Nguyễn Trí cũng đã đề cập đến vấn đề dạy
tập đọc nói chung và dạy đọc hiểu nói riêng. Các tác giả này ít nhiều cũng có
những đóng góp đáng kể về vấn đề dạy đọc hiểu ở tiểu học.
Gần đây, có rất nhiều tác giả đã đi sâu nghiên cứu về kỹ năng đọc hiểu
cho học sinh tiểu học. Tác giả Nguyễn Thị Hạnh với các công trình “Rèn kỹ
năng đọc hiểu cho học sinh lớp 4 và 5” và “Dạy đọc hiểu ở tiểu học” đã
nghiên cứu về mục tiêu, nội dung cũng như xây dựng hệ thống bài tập đọc
hiểu nhằm rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học.
Tác giả Lê Phương Nga bên cạnh bài “Rèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh
tiểu học” đăng ở tạp chí Nghiên cứu giáo dục còn đề cập rất sâu đến vấn đề đọc
hiểu trong cuốn “Dạy tập đọc ở tiểu học”. Lê phương Nga, Nguyễn Trí –
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học tập 2. Trường ĐHSP Hà Nội I 1995.
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Giáo trình “Cảm thụ văn học” của Dương Thị Hương đã đề cập tới một
số khái niệm về cảm thụ văn học giữa đọc hiểu và cảm thụ văn học…
Chuyên luận “Dạy học tập đọc ở tiểu học”, Lê Phương Nga đã phân
tích kỹ khái niệm đọc, đọc hiểu, các nguyên tắc và phương pháp …
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên “phương pháp dạy Tiếng Việt cho học
sinh dân tộc cấp tiểu học” đã đề cập tới phương pháp dạy đọc các loại văn bản
cho học sinh dân tộc.
Ngoài ra, những năm gần đây các luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp của
các sinh viên một số trường Đại học bàn về vấn đề đọc hiểu nhằm tìm ra các giải
pháp hỗ trợ cho quá trình dạy đọc hiểu, nâng cao hiệu quả của việc dạy tập đọc.
Các công trình nghiên cứu trên đã đề cập tới nhiều phương diện khác
nhau của việc đọc trong dạy học tập đọc ở trường tiểu học. Đây là cơ sở lý
luận quan trọng để chúng tôi nghiên cứu luận văn này, chúng tôi hy vọng với
đề tài “Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thơ qua phân môn Tập đọc lớp 4 cho học
sinh dân tộc Thái” sẽ tìm ra được giải pháp phù hợp với phong cách ngôn
ngữ của thể loại văn bản, nâng cao hiệu quả dạy học Tập đọc ở tiểu học nói
riêng và dạy học Tiếng Việt ở tiểu học nói chung.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của dạy học đọc hiểu, luận
văn hướng tới đề xuất một số biện pháp rèn kỹ năng đọc hiểu thơ qua phân
môn Tập đọc lớp 4 cho học sinh dân tộc Thái ở Trường tiểu học Ít Ong A,
huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc rèn luyện kỹ năng đọc
hiểu thơ cho học sinh lớp 4 dân tộc Thái.
- Đánh giá thực trạng dạy và học đọc hiểu thơ của giáo viên và học sinh.
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- Đề xuất biện pháp và kỹ năng đọc hiểu thơ cho học sinh lớp 4 dân
tộc Thái.
- Thiết kế thực nghiệm, kiểm chứng các phương án đề xuất.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu các biện pháp rèn kỹ năng đọc hiểu văn
bản thơ qua phân môn Tập đọc lớp 4 cho học sinh dân tộc Thái trường tiểu
học Thị trấn Ít Ong A, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Tôi chọn toàn bộ quá trình dạy đọc hiểu thơ trong phân môn tập đọc lớp
4 trường tiểu học Thị trấn Ít Ong A, huyện Mường La, tỉnh Sơn La làm đối
tượng nghiên cứu.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Trong phạm vi luận văn, chúng tôi chỉ đề cập đến việc rèn kỹ năng đọc
hiểu thơ trong phân môn tập đọc lớp 4 cho học sinh dân tộc Thái ở trường thị
trấn Ít Ong A, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
- Nghiên cứu khảo sát các bài tập đọc là văn bản thơ trong chương trình
Tập đọc lớp 4.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện luận văn chúng tôi sử dụng chủ yếu những phương pháp
sau để nghiên cứu:
- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: nhằm phân tích, khái quát
hóa các quan điểm khoa học có liên quan đến luận văn.
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: nhằm điều tra thực trạng
dạy học đọc hiểu để phát hiện những vấn đề nghiên cứu và phương pháp
giải quyết.
- Nhóm phương pháp lấy ý kiến về các vấn đề đổi mới phương pháp,
nội dung dạy học đọc hiểu ở trường tiểu học.
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- Nhóm phương pháp thống kê nhằm xử lý kết quả điều tra, kết quả
thực nghiệm.
6. Giả thiết khoa học
Trong trường Tiểu học phân môn Tập đọc có nhiệm vụ hết sức quan
trọng là rèn kỹ năng đọc và đọc hiểu văn bản cho học sinh. Tuy nhiên, việc
dạy đọc và đọc hiểu văn bản thơ còn gặp nhiều khó khăn, cần tìm biện pháp
khắc phục. Chúng tôi giả định nếu các giải pháp đề xuất trong luận văn được
thực hiện thì sẽ góp vào giải quyết những khó khăn trong việc rèn luyện năng
lực đọc và đọc hiểu cho học sinh nói chung và học sinh lớp 4 dân tộc Thái
trường tiểu học Ít Ong A, huyện Mường La, tỉnh Sơn La nói riêng.
7. Đóng góp của luận văn
Khi luận văn được nghiên cứu thành công sẽ góp thêm một số biện
pháp, kỹ năng dạy đọc hiểu cho học sinh nói chung và học sinh dân tộc Thái ở
trường tiểu học Thị trấn Ít Ong A, huyện Mường La, tỉnh Sơn La nói riêng.
Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên dạy tiếng Việt ở
các trường tiểu học và sinh viên nghành giáo dục Tiểu học.
8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, mục lục, phụ lục, tài liệu tham khảo
thì nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thơ cho học sinh lớp 4
Chương 3: Thiết kế thực nghiệm sư phạm.
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.1.1. Đọc
Được xem như là một dạng hoạt động, có hai mặt quan hệ mật thiết với
nhau. Đó là việc sử dụng bộ mã gồm hai phương diện: một mặt là quá trình
vận động của mắt, sử dụng bộ mã chữ - âm để phát ra một cách trung thành
những dòng văn tự ghi lại lời nói âm thanh, Mặt khác đó là sự vận động của
tư tưởng, các khái niệm chứa bên trong, để nhớ và hiểu cho được nội dung
được đọc.
Chính vì vậy, có nhiều khái niệm về đọc. Tuy nhiên chúng ta xem xét
theo nghĩa sau:
“Đọc là một dạng hoạt động ngôn ngữ, là quá trình chuyển dạng thức
chữ viết sang lời nói có âm thanh và thông hiểu nó (ứng với các hình thức đọc
thành tiếng), là quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành các đơn
vị nghĩa không có âm thanh (ứng với đọc thầm).” [7.tr 139]
Khái niệm này thể hiện một quan điểm đầy đủ, xem đó là quá trình giải
mã hai bậc: chữ viết thành âm thanh và chữ viết thành nghĩa. Như vậy, đọc
không chỉ là “đánh vần”, phát âm thành tiếng theo đúng ký hiệu chữ viết,
cũng không chỉ là quá trình nhận thức để có khả năng thông hiểu những gì
được đọc. Đọc chính là sự tổng hợp của cả hai quá trình này.
1.1.1.2. Đọc hiểu
Hiệu quả của đọc thầm được đo bằng khả năng thông hiểu nội dung văn
bản đọc. Do đó, dạy đọc thầm chính là dạy đọc có ý thức, đọc hiểu: kết quả
đọc thầm phải giúp học sinh hiểu nghĩa của từ, cụm từ, câu, đoạn, bài, tức là
toàn bộ những gì được đọc. Giáo viên cần có biện pháp giúp học sinh hiểu bài
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đọc, bắt đầu từ việc hiểu nghĩa từ. Việc chọn từ nào để giải thích phụ thuộc
vào nhiều đối tượng học sinh (địa phương – thuộc dân tộc nào...). Giáo viên
phải có hiểu biết về từ địa phương cũng như có vốn từ mẹ đẻ của vùng dân
tộc mình dạy học để chọn từ giải nghĩa cho thích hợp, đồng thời phải chuẩn bị
sẵn sàng giải đáp cho học sinh về bất cứ từ nào trong bài mà học sinh yêu cầu.
Như tâm lý – ngôn ngữ học đã chỉ ra, để hiểu và nhớ những gì được
đọc, người đọc không phải xem tất cả các chữ đều quan trọng như nhau có thể
và cần sang lọc để giữ lại những từ chìa khóa, những nhóm từ mang ý nghĩa
cơ bản. Đó là những từ giúp ta hiểu được nội dung của bài. Trong những bài
khóa văn chương đó là những từ “dùng đắt”, tạo nên giá trị nghệ thuật của
bài. Tiếp đó cần hướng học sinh đến việc phát hiện ra những câu quan trọng
của bài, những câu nêu ý chung của bài. Với các từ khóa văn chương, học
sinh cần nắm được các hình ảnh, chi tiết nghệ thuật tiêu biểu nhất, “hiểu” hay
là cảm thụ tác phẩm văn chương. Đó là sự thông hiểu ở một tầng bậc khác, đó
không chỉ là hiểu nghĩa của ngôn từ mà còn là những gì đằng sau nó, hiểu cả
nghĩa đen và nghĩa bóng. [20; 22; 28]
Từ đó ta có thể thấy được đọc hiểu không chỉ là đọc thông hay đọc lưu
loát mà còn là việc đọc và hiểu được nghĩa của câu từ, nội dung bài đọc hay là
giá trị nghệ thuật của một số yếu tố trong bài đọc. Ngoài ra việc đọc hiểu
không chỉ đơn thuần là việc tìm hiểu bài đọc mà phải là tăng cường chất
lượng đọc. Để từ đó học sinh mới có thể thông hiểu nội dung văn bản ở mức
tuyết đối nhất, cụ thể nhất từ câu đoạn, giá trị nghệ thuật của một số yếu tố.
1.1.1.3. Đọc diễn cảm
Đọc diễn cảm, là một yêu cầu đặt ra khi đọc những văn bản văn chương
hoặc có các yếu tố của ngôn ngữ nghệ thuật. Đó là việc đọc thể hiện ở kĩ năng
làm chủ ngữ điệu, chỗ ngừng giọng, cường độ giọng … để biểu đạt đúng ý
nghĩa và tình cảm mà tác giả đã gửi gắm trong bài đọc, đồng thời biểu hiện
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được sự thông hiểu, cảm thụ của người đọc đối với tác phẩm. Đọc diễn cảm
thể hiện năng lực đọc ở trình độ cao và chỉ thực hiện được trên cơ sở đọc
đúng và đọc lưu loát. [19]
Đọc diễn cảm chỉ có được trên cơ sở hiểu thấu đáo bài đọc. Đọc diễn
cảm yêu cầu đọc đúng giọng vui, buồn, giận dữ, trang nghiêm … Phù hợp với
từng ý cơ bản của bài đọc, phù hợp với kiểu câu, thể loại, đọc có cảm xúc cao,
biết nhấn giọng ở từ ngữ biểu cảm, gợi tả phân biệt lời nhân vật, lời tác giả.
Để đọc diễn cảm phải làm chủ tốc độ đọc (đọc nhanh, chậm, chỗ ngân hay là
việc dãn nhịp đọc), làm chủ cường độ đọc (đọc to hay nhỏ, nhấn giọng hay
không) và làm chủ ngữ điệu (lên cao hay hạ xuống).
Như vậy, đọc diễn cảm được hiểu là đọc hay. Ở Tiểu học, việc đọc diễn
cảm là việc sử dụng những kĩ thuật đọc: ngắt giọng, tốc độ đọc, cường độ, cao
độ đọc là một trong những phương tiện để chiếm lĩnh văn bản được đọc .
1.1.1.4. Dạy học tập đọc
Tập đọc là một phân môn thực hành, nhiệm vụ quan trọng nhất của nó
là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Xuất phát từ đó ta nhận thấy: “Dạy
học Tập đọc là quá trình tác động qua lại giữa hoạt động dạy của thầy và hoạt
động học của trò, qua đó học sinh rèn luyện được bốn kỹ năng cơ bản: đọc
đúng, đọc nhanh, (đọc lưu loát, trôi chảy), đọc có ý thức (thông hiểu được nội
dung mình đọc hay còn gọi là đọc hiểu) và đọc diễn cảm. [7; 26]. Bên cạnh
đó, dạy học Tập đọc sẽ giáo dục lòng ham đọc sách, hình thành phương pháp
và thói quen làm việc với văn bản, với sách cho học sinh, tạo ra cho học sinh
một cuộc sống trí tuệ đầy đủ và phát triển.
Ngoài ra, việc dạy học tập đọc gắn với nội dung văn bản nên nó có vai
trò làm giàu kiến thức về ngôn ngữ, đời sống và kiến thức văn học cho học
sinh, phát triển tư duy, giáo dục tư tưởng đạo đức, tình cảm và thị hiếu thẩm
mĩ cho học sinh một cách có hiệu quả.
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1.1.2. Những tiền đề của quá trình đọc hiểu ở lớp 4
1.1.2.1. Ý nghĩa của dạy đọc hiểu ở lớp 4
Những kinh nghiệm đời sống, những thành tựu văn hóa, khoa học, tư
tưởng, tình cảm của các thế hệ trước và của cả những người đương thời phần
lớn đã được ghi lại bằng chữ viết. Nếu không biết đọc thì con người không
thể tiếp thu nền văn minh của loài người, không thể sống một cuộc sống bình
thường, có hạnh phúc với đúng nghĩa trong xã hội hiện đại.
Chính nhờ biết cách đọc hiểu văn bản mà học sinh dần dần có khả năng
đọc rộng để tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về cuộc sống, biết tìm hiểu và
đánh giá cuộc sống từ đó hình thành thói quen, hứng thú với việc đọc sách và
tự học thường xuyên. Các tài liệu dạy học của nước ngoài cũng nhấn mạnh sự
thông hiểu trong khi đọc. “Đọc là để hiểu nghĩa chữ in” và đề lên thành
nguyên tắc phải cho trẻ hiểu những từ đang học đọc, xem việc hiểu những gì
được đọc là động cơ, cái tạo nên hứng thú, tạo nên thành công học đọc của
học sinh.
Ngay cả giai đoạn đầu lớp 1, khi mục đích chính của dạy học là dạy kỹ
thuật đọc, chú trọng mặt phân giải âm thanh của tiếng, cũng cần phải chú ý
đến việc chọn ngôn liệu để học âm, vần, thanh sao cho việc dạy chữ gắn với
việc dạy nghĩa.
Đích cuối cùng của dạy đọc là dạy cho học sinh kỹ năng làm việc với
văn bản, chiếm lĩnh được văn bản. Biết đọc cũng là biết tiếp nhận, xử lý thông
tin. Chính vì vậy dạy đọc hiểu có vai trò đặc biệt trong dạy đọc nói riêng,
trong dạy học ở tiểu học nói chung.
Học sinh đọc mà không nắm được điều gì là cốt yếu trong văn bản. Kết
quả học đọc của học sinh chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành một
kỹ năng giao tiếp quan trọng. Nguyên nhân chính của hạn chế này là do giáo
viên chưa nắm chắc nội dung và phương pháp dạy đọc hiểu.
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Như vậy, đọc có một ý nghĩa to lớn còn vì nó bao gồm các nhiệm vụ
giáo dưỡng, giáo dục và phát triển. Phân môn tập đọc có ý nghĩa to lớn
trong việc rèn các kỹ năng đọc, nghe, nói cho học sinh. Khác với các lớp
dưới, tập đọc lớp 4 tăng cường khả năng diễn đạt, trang bị một số hiểu biết
sơ giản về tác phẩm văn học, về thể loại, đặc điểm ngôn ngữ, về đề tài, chủ
đề, tư tưởng, tình cảm… góp phần hinmhf thành phẩm chất và rèn luyện
nhân cách cho học sinh.
1.1.2.2. Yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức và kỹ năng
Từ lớp 4 bắt đầu giai đoạn 2 của giáo dục tiểu học. Đến lúc này, kĩ
năng đọc trơn, đọc thầm của học sinh 9 – 10 tuổi đã được hình thành, học sinh
đã có khả năng đọc đúng, đọc rành mạch bài văn, bài thơ, hiểu nghĩa của từ,
câu, hiểu ý chính của bài. Do đó, chương trình phải nâng cao hơn một bước
yêu cầu về phát triển kĩ năng đọc cho học sinh. Yêu cầu cần đạt chuẩn về kiến
thức, kỹ năng: đọc thông, bao gồm đọc nhiều loại văn bản khác nhau: văn bản
nghệ thuật, khoa học, báo chí… Đọc thầm với tốc độ đọc nhanh hơn lớp 3
(khoảng 100 đến 120 chữ/ phút). Bước đầu học sinh biết đọc diễn cảm đoạn
văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung của từng đoạn.
Kĩ năng đọc cho trình độ học sinh lớp 4 được chia thành các kĩ năng bộ
phận như sau:
a, Về đọc thông:
Đọc thành tiếng: Có kĩ năng đọc đúng; đọc diễn cảm.
Có kĩ năng đọc thầm, đọc lướt.
b, Về đọc hiểu:
Hiểu nghĩa của từ, câu.
Hiểu nội dung chính của từng đoạn văn trong văn bản và nội dung của bài.
Hiểu nghĩa bóng của từ, hàm ý của câu.
Hiểu giá trị nghệ thuật, ý nghĩa thẩm mỹ của văn bản văn học.
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Hiểu ý nghĩa của văn bản.
Biết liên hệ nội dung văn bản với hiện thực và đời sống cá nhân.
c, Về ứng dụng kĩ năng đọc: Đọc thuộc lòng; biết tra cứu tư liệu
Chuẩn kiến thức trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
cũng được xác định kĩ năng đọc cần đạt với học sinh lớp 4 như sau: “Đọc trôi
chảy bài văn (khoẳng 100 tiếng/ phút); biết đọc diễn cảm bài văn đoạn thơ;
hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc” [7; 8; 9].
Từ chuẩn kiến thức kĩ năng đọc – hiểu ở lớp 4, có thể xác định mục
đích, yêu cầu dạy tập đọc ở lớp 4 như sau:
Củng cố, phát triển kĩ năng đọc trơn, đọc thầm đã được hình thành ở
các lớp 1,2,3; tăng cường tốc độ đọc, biết đọc lướt để chọn thông tin nhanh;
bước đầu biết đọc diễn cảm.
Phát triển kĩ năng đọc hiểu lên mức cao hơn: nhận biết đề tài, cấu trúc
của bài ; biết tóm tắt bài; nắm và vận dụng một số kinh nghiệm như đề tài, cốt
truyện, nhân vật, tính cách … để hiểu ý nghĩa của bài và phát hiện một vài giá
trị nghệ thuật trong các bài văn, bài thơ (yêu cầu trọng tâm).
Mở rộng vốn hiểu biết về tự nhiên, xã hội và con người để góp phần
hình thành nhân cách của con người mới. Nội dung các bài tập đọc trong sách
Tiếng Việt 4 phản ánh một số vấn đề cơ bản về đạo đức, phẩm chất, sở thích,
thú vui lành mạnh, … của con người thông qua ngôn ngữ văn học và những
hình tượng giàu chất thẩm mĩ và nhân văn, do đó có tác dụng mở rộng tầm
hiểu biết, tầm nhìn về tự nhiên và đời sống, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm và
nhân cách cho học sinh.
Với chuẩn kiến thức kĩ năng đọc và đặc biệt là đọc hiểu cho học sinh
lớp 4 đặt ra một trong những yêu cầu cần thiết trong việc dạy đọc hiểu cho
học sinh. Sao cho phù hợp và cung cấp đúng và đủ kiến thức kĩ năng để học
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sinh có thể lĩnh hội, vận dụng và thông hiểu được hết nội dung văn bản được
học. Ứng với từng bài đọc để đưa ra những kĩ năng phù hợp và cần thiết nhất.
1.1.3. Đặc trưng của thơ với việc đọc hiểu thơ trong phân môn tập
đọc lớp 4
1.1.3.1. Đặc trưng ngôn ngữ thơ
a. Nhân vật trữ tình - Chủ thể phát ngôn trong thơ
Lời văn trong truyện - kí đều có chung một đặc tính là lấy việc mô tả,
kể lại những câu chuyện, những sự việc diễn ra trong cuộc sống xã hội làm
chính. Cảm nghĩ thái độ, cách đánh giá của nhà văn thường giấu kín trong bản
thân câu chuyện chứ không được làm nổi bật lên chiếm vị trí chủ đạo thành
đối tượng thưởng thức trực tiếp của người đọc.
Lời thơ là sự bộc lộ trực tiếp tâm tư, là tiếng nói tha thiết của tâm hồn,
tiếng gọi nồng nhiệt của trái tim của nhân vật trữ tình (chủ thể trữ tình). Phát
ngôn thơ - lời thơ - do vậy không lấy chức năng thông báo làm chính mà chủ
yếu là hướng đến chức năng biểu hiện. Đó có thể là những nỗi niềm riêng tư
về hạnh phúc; niềm vui gặp gỡ; nỗi buồn chia li. Đó cũng có thể là những
cảm xúc, những suy tư về nhân tình thế thái, về số phận con người, thăng
trầm của xã hội, những cảm xúc về Tổ quốc, đất nước, dân tộc, nhân loại.
Muốn chinh phục được tâm hồn của độc giả trước hết cảm xúc của nhà
thơ phải chân thành; niềm yêu, ghét của nhà thơ phải xuất phát từ chính trái
tim nhạy cảm, thành thực của mình.
Vì cảm xúc là yếu tố hàng đầu của thơ nên mọi nhà thơ đều rất coi
trọng cảm hứng sáng tạo. Cảm hứng làm cho nhà thơ có thể lóe sáng được
những ý nghĩ mới lạ, chắp cánh cho trí tưởng tượng của nhà thơ bay bổng,
hình thành một cách xuất thần những lời đẹp, tứ hay. Ngoài cái lớn lao của
cuộc đời thực, thơ cũng tìm đến thế giới của ước mơ và mộng tưởng. Nó mở
rộng thế giới thực để người đọc có thể cảm nhận đến nhiều phạm vi rộng rãi
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hơn, bao la hơn của hôm qua, hôm nay và ngày mai, của cái có thật và cái có
thể có và nên có, của cái ta đang sống và cái mà mọi người mong ước. Thơ
mở rộng biên độ sống của con người!
b, Nhân vật trữ tình thường được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau:
Có danh xưng rõ ràng: tôi, ta, anh, em... Khi nhân vật trữ tình trong thơ
phát ngôn cho tác giả thực chất là sự "bộc bạch" của nhà thơ":
Không trực tiếp xưng danh: lúc này nhân vật trữ tình được nhận biết
qua cách bộc lộ cảm xúc, cách quan sát, nhận xét về những điều được nói đến
trong bài thơ. Thơ trữ tình trung đại thường sử dụng cách thể hiện này. Không
trực tiếp xưng danh, lời thơ dễ trở thành tiếng lòng chung của nhiều cá thể
trong những hoàn cảnh tương tự.
Các hình thức xuất hiện của nhân vật trữ tình có thể thay đổi xen kẽ
nhau trong bài thơ. Người thưởng thơ cũng cần phân biệt nhân vật trữ tình với
nhân vật trong thơ trữ tình. Nhân vật trong thơ trữ tình là con người được
miêu tả, thể hiện trong bài thơ. Người thưởng thơ cũng cần biết đến sự khác
biệt giữa nhân vật trong tác phẩm truyện và nhân vật trong tác phẩm thơ - ở
chỗ truyện thường chú ý mô tả nhân vật một cách đầy đặn trên nhiều bình
diện và vận động theo sự vận động phát triển của cốt truyện (xuất thân, hoàn
cảnh sống, ngoại hình, lời nói, hành động, ý nghĩ nội tâm, quan hệ với nhân
vật khác); còn trong thơ nhân vật trữ tình lại thường không cần miêu tả đầy đủ
như thế, nhiều khi chỉ cần thể hiện một khoảnh khắc, hé mở một nỗi niềm.
1.1.3.2. Đặc điểm lời thơ, nhạc điệu của lời thơ
a, Đặc điểm lời thơ
Trữ tình là phương thức sáng tạo văn học tiêu biểu nhất cho thơ, nhưng
nó không phải chỉ có trong thơ. Trữ tình còn có mặt trong các loại văn xuôi
khác, như trong văn tùy bút. Để là thơ, ngoài yếu tố trực tiếp bộc lộ cảm xúc
của cái tôi trữ tình còn cần thêm một yếu tố nữa: Là sự diễn đạt nội dung trữ
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tình bằng một kiểu lời nói đặc biệt thành những câu văn vần giàu nhạc tính,
giàu hình ảnh, mang tính chất gợi cảm cao độ, thường gọi là lời thơ.
Do chỗ trữ tình là sự thổ lộ những cảm nghĩ rung động của con người
trước thế giới nên lời thơ phải hết sức gợi cảm. Tính chất gợi cảm như là đặc
điểm chung của ngôn từ văn chương bộc lộ tập trung nhất trong thơ. Có thể
hình dung ngôn từ chung như bước đi hằng ngày (mục đích chính là để
chuyển chỗ), ngôn từ trong thơ như bước đi trong múa (mục đích chính là
biểu hiện tâm hồn, cảm xúc, giàu khả năng tác động thẩm mĩ). Từ cách dùng
chữ, đến cách đặt câu, dựng khổ, đoạn,... tất cả đều được cân nhắc sao cho
mỗi tiếng, mỗi từ, mỗi câu, mỗi dòng, mỗi khổ đoạn có thể tạo ra một không
khí tình cảm, truyền tải một cảm xúc mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến người
đọc. Tính chất gợi cảm của lời thơ được bộc lộ ở hai đặc điểm : giàu nhạc
điệu và tính hình tượng.
Ý kiến của GS Phan Ngọc chính là sự nhấn mạnh về phương diện thi
pháp của thơ: "Thơ là một cách tổ chức ngôn ngữ hết sức quái đản để buộc
người tiếp nhận phải nhớ, phải cảm xúc và phải nghĩ cho chính hình thức
ngôn ngữ của nó".
b, Nhạc điệu của lời thơ
Từ nguồn gốc xa xưa của mình, lời thơ vốn là chuỗi lời nói được sáng
tác ra để hát hoặc ngâm lên có thể được các nhạc cụ đệm theo. Thơ với nhạc
gần nhau là vì vậy. Chất nhạc trong lời thơ thể hiện qua luật thơ, âm điệu và
nhịp điệu của nó.
Thơ ra đời rất sớm trong lịch sử nhân loại. Thơ là một thể loại văn học
hết sức quen thuộc và gần gũi với con người ở mọi thời đại, ở phương Đông
cũng như ở phương Tây....Thế nhưng, khi ta đặt ra và trả lời câu hỏi thơ là gì
thì câu hỏi này hoàn toàn không dễ trả lời. Khác với loại tác phẩm truyện, kí,
kịch, thơ trực tiếp gắn với tâm hồn con người, mà tâm hồn con người là một
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thế giới tinh vi, phức tạp, mờ ảo nên thơ có thể dễ dàng cảm nhận bằng trực
giác nhưng rất khó đúc kết, khái quát thành một định nghĩa thật sự hoàn
chỉnh. Nhà lí luận phê bình văn học Lưu Hiệp quan niệm: "Thơ là để nói lên
cái chí, lời ca là để làm cho lời nói được lâu dài. (...) Ở trong lòng thì gọi là
chí, nói ra lời thì gọi là thơ" [23; 24], nhằm nhấn mạnh vào mục đích làm thơ.
Nhà thơ Xuân Diệu cũng chung cảm nghĩ ấy khi viết "Thơ là tiếng gọi đàn, là
sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Chế Lan Viên chịu ảnh hưởng
của Va-lê-ri khi cho rằng "Thơ là sự phân vân giữa nhạc và ý" [20 ;30]. Nhà
văn Nguyễn Tuân quan niệm "...thơ là ảnh, là nhân ảnh , thơ cũng ở loại cụ
thể hữu hình. Nhưng nó khác với cái cụ thể của văn. Cũng mọc lên từ cái
đống tài liệu thực tế, nhưng từ một cái hữu hình nó thức dậy được những vô
hình bao la, từ một điểm nhất định, nó mở được ra một cái diện không gian, thời
gian trong đó nhịp mãi lên một tấm lòng sứ điệp...Thơ là mở ra được một cái gì
mà trước câu thơ đó, trước nhà thơ đó vẫn như là bị phong kín"[25,tr. 172].
Trong bài Tựa tự viết cho tập thơ của mình, nhà thơ Sóng Hồng đã đưa
ra những định nghĩa rất sâu sắc và toàn diện về thơ : "Thơ tức là sự thể hiện
con người và thời đại một cách cao đẹp". Thơ là thơ đồng thời là vẽ là nhạc,
là chạm khắc theo cách riêng "Thơ là nghệ thuật kì diệu bậc nhất của trí
tưởng tượng". Thơ là tình cảm và lí trí kết hợp một cách nhuần nhuyễn và có
nghệ thuật. Tình cảm và lí trí ấy được diễn đạt bằng những hình tượng đẹp đẽ
qua những lời thơ trong sáng vang lên một nhạc điệu khác thường". "Thơ là
một viên ngọc kim cương long lanh dưới ánh sáng mặt trời",“Thơ cũng như
nhạc có thể trở thành một sức mạnh phi thường khi nó chinh phục được trái
tim của quần chúng nhân dân”.
Tuy khác nhau nhưng hầu hết các nhà thơ cũng như các nhà nghiên
cứu phê bình đều thống nhất ở thơ có hai đặc điểm quan trọng sau đây:
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Thơ trực tiếp bộc lộ cảm xúc, nỗi lòng, suy nghĩ của tác giả: tức là
khẳng định thơ thuộc phương thức trữ tình, đồng thời nhấn mạnh vai trò của
cảm xúc và khả năng tạo nên sức đồng cảm mạnh mẽ đối với người đọc thơ.
Thơ có một hình thức tổ chức ngôn ngữ đặc biệt .
Thơ: là một loại hình nghệ thuật dùng từ, dùng chữ trong ngôn ngữ làm
chất liệu, và sự chọn lọc từ cũng như tổ hợp của chúng được sắp xếp dưới một
hình thức lôgíc nhất định tạo nên hình ảnh hay gợi cảm âm thanh có tính thẩm
mỹ cho người đọc, người nghe.
Thơ là loại sáng tác văn học có vần điệu, có đặc điểm ngắn gọn, súc
tích, nhiều ý cô đọng, tuân theo các quy luật nhất định. Thơ thường dùng như
một hình thức biểu tả cảm xúc trữ tình, hoặc tình cảm xúc động trước một
hiện tượng xảy ra trong cuộc sống, như khi người ta đứng trước một phong
cảnh ngoạn mục, hoặc đứng trước một thảm cảnh.
Có thể phát biểu một cách ngắn gọn: Thơ là một loại hình văn học tồn
tại bên cạnh truyện và kịch, là hình thức sáng tác văn học nghiêng về thể hiện
cảm xúc thông qua một tổ chức ngôn từ đặc biệt thành những câu văn vần
giàu nhạc tính, giàu hình ảnh và gợi cảm.
Ví dụ: Bài 4B bài thơ “Tre Việt Nam” (Tiếng Việt 4, t.1A, tr. 63)
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao lên lũy lên thành tre ơi ?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đá vôi bạc mầu ?
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ mầu ít, chắt dồn lâu hóa nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù…
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Qua hình tượng cây tre một loài cây quen thuộc, gần gũi với con người
Việt Nam. Tre được tượng trưng cho con người Việt Nam. Tác giả ca ngợi
phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam: Giàu tình yêu thương, ngay
thẳng, chính trực.
Bằng cách sử dụng nghệ thuật nhân hoá đã góp phần làm cho thơ của
Nguyễn Duy có chiều sâu triết lí: Tre đã trở thành biểu tượng cho đức tính
tốt đẹp của nhân dân ta, cho sức sống mãnh liệt của dân tộc trên mọi chặng
đường lịch sử. Với sự cần cù, siêng năng, chịu khó, ham sống, sống mạnh
mẽ, lạc quan, yêu đời hàng loạt các hình ảnh nhân hoá hồn nhiên, ý nhị gợi
cho ta những liên tưởng thấm thìa: Tre đu, Tre hát, Tre yêu nhiều, không
đứng khuất mình.
1.1.3.3. Phong cách ngôn ngữ thơ
Ngôn ngữ thơ, có đặc điểm nổi bật là cô đọng, hàm xúc. Do đặc điểm
thể loại quy định có sự phân khổ, chia dòng khác với ngôn ngữ văn xuôi.
Nếu như “giai điệu”, “âm thanh” là ngôn ngữ của âm nhạc; “màu sắc”,
“đường nét” là ngôn ngữ của hội họa; “mảng, khối” là ngôn ngữ của kiến
trúc, thì “ngôn từ” là chất liệu của tác phẩm văn học. Hình tượng văn học là
hình tượng ngôn ngữ. Mắc-xim Gorky (nhà văn Nga) đã nói: “Ngôn ngữ là
yếu tố thứ nhất của văn học”. Ở đây, xin trình bày một cách ngắn gọn về đặc
trưng cơ bản của ngôn ngữ thơ ca. Từ đó ta có thể lựa chọn từ ngữ như thế
nào để đưa vào bài thơ hay truyện cho đúng lúc, đúng chỗ nhằm chuyển tải
được những cảm xúc, ý nghĩ của mình đạt hiệu quả thẩm mỹ cao.
Một bài thơ hay với nhiều tầng liên tưởng không dễ gì ta cảm nhận
ngay được, có khi chỉ bằng linh cảm mà nhận ra cái “ý tại ngôn ngoại” ấy.
Đọc rồi, đọc nữa, suy ngẫm, đối chiếu ta mới nhận ra thứ ánh sáng, màu sắc,
hương thơm man mát bên trong hình tượng thơ. Chẳng thế mà nhà thơ Hoàng
Đức Lương đã rất đề cao nàng thơ: “Thơ là sắc đẹp ở ngoài sắc, vị ngọt ở
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ngoài vị, không thể trông bằng mắt thường được, chỉ có thi nhân trông thì mới
thấy đẹp, nếm mới thấy ngon”... Hay như Sóng Hồng (cố Tổng Bí thư Trường
Chinh) viết: “Thơ là nghệ thuật kỳ diệu bậc nhất của trí tưởng tượng. Vì vậy
để viết được bài thơ hay nhà thơ không thể không khổ công đi tìm ý, tứ, câu,
chữ và bao yếu tố khác trong thơ và ngoài thơ”.
Ngôn ngữ thơ được gọi là “ngôn ngữ văn học”. Ngôn ngữ văn học có 3
đặc trưng cơ bản là tính chính xác, tính hình tượng và tính biểu cảm.
Khác với văn xuôi, thơ ca chỉ dùng một lượng hữu hạn các đơn vị ngôn
ngữ để biểu hiện cái vô hạn của cuộc sống bao gồm các sự kiện tự nhiên và xã
hội cũng như những điều thầm kín trong tâm linh con người (TS Hữu Đạt).
Do vậy, ngôn ngữ thơ là thứ ngôn ngữ chính xác, hàm súc, giàu hình
tượng, biểu cảm và giàu sức tưởng tượng. Các yếu tố đó hòa quyện vào nhau
tạo nên hình tượng thơ lung linh, đa nghĩa. Đó là thứ ngôn ngữ gợi hình, gợi
cảm góp phần tạo nên tính họa, tính nhạc trong thơ. Nó biến hóa qua nhiều
sắc thái ảo thực bất ngờ, thú vị.
Tính chính xác (hay còn gọi là tính tinh luyện, hàm súc): Mỗi từ ngữ
trong câu thơ phải diễn tả được đúng điều mà nhà thơ nhìn thấy, cảm thấy và
những điều sẽ thấy. Lựa chọn được một từ ngữ “đắt” để diễn đạt một ý không
phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trong một trường liên tưởng của từ ngữ có nhiều
từ cùng nghĩa, gần nghĩa, trái nghĩa..., người viết cần liệt kê vài từ để chọn.
Ví dụ: Bài 25B, “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” (Tiếng Việt 4,
t.2A, tr. 114).
“Không có kính không phải vì xe không có kính”
Mở đầu bài thơ là hình ảnh những chiếc xe không kính chắn gió. Hình ảnh
có tính hấp dẫn đặc biệt vì nó chân thực, độc đáo, mới lạ. Xưa nay, hình ảnh xe cộ
trong chiến tranh đi vào thơ ca thường được mĩ lệ hóa, tượng trưng ước lệ chứ
không được miêu tả cụ thể, thực tế đến trần trụi như cách tả của Phạm Tiến Duật.
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Với bút pháp hiện thực như bút pháp (nghệ thuật) miêu tả “anh bộ đội cụ Hồ thời
chống Pháp” của Chính Hữu trong bài thơ Đồng chí (1948), Phạm Tiến Duật đã
ghi nhận, giải thích về “những chiếc xe không kính” thật đơn giản, tự nhiên.
“Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi”
Bom đạn ác liệt của chiến tranh đã tàn phá làm những chiếc xe ban đầu
vốn tốt, mới trở thành hư hỏng: không có kính chắn gió, không mui, không
đèn, thùng xe bị xước. Hình ảnh những chiếc xe không kính không phải là
hiếm trong chiến tranh chống mỹ trên đường Trường Sơn lửa đạn nhưng phải
là một chiến sĩ, một nghệ sĩ tâm hồn nhảy cảm, trực tiếp sẵn sàng chiến đấu
cùng những người lính lái xe thì nhà thơ mới phát hiện được chất thơ của hình
ảnh ấy để đưa vào thơ ca một cách sáng tạo, nghệ thuật. Không tô vẽ, không
cường điệu mà tả thực, nhưng chính cái thực đã làm người suy nghĩ, hình
dung mức độ ác liệt của chiến tranh, bom đạn giặc Mỹ.
Cũng có khi những từ ngữ trong câu thơ là những hư từ hoặc từ địa
phương, từ khẩu ngữ rất bình thường nhưng được đặt đúng vào vị trí câu thơ
thì nó vẫn tỏa sáng, diễn tả được đúng ý định của nhà thơ, khắc họa rõ tâm
trạng nhân vật trữ tình.
Điều này các nhà thơ sẽ học tập được nhiều ở ca dao - dân ca
Ví dụ: Ca dao Nam Bộ có câu:
Gió đưa buồn ngủ lên bờ
Mùng qua có rộng cho bậu ngủ nhờ một đêm.
Nói đến tính chính xác của từ ngữ trong thơ ca có khi mang tính tuyệt
đối, có khi chỉ là tương đối.
Tính hình tượng: Theo “Từ điển văn học”, thì: Hình tượng là sự phản ánh
hiện thực một cách khái quát bằng nghệ thuật dưới những hiện tượng cụ thể, sinh
động, điển hình, được nhận thức trực tiếp bằng cảm tính (chung cho các loại
hình nghệ thuật). Hình tượng văn học: là bức tranh sinh động nhất của cuộc sống
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được xây dựng bằng ngôn ngữ nhờ có trí tưởng tượng và óc sáng tạo và cách
đánh giá của nhà nghệ sĩ. Hình tượng thơ là bức tranh sinh động và tương đối
hoàn chỉnh về cuộc sống được xây dựng bằng một hệ thống các đơn vị ngôn ngữ
có vần điệu với trí tưởng tượng sáng tạo và cách cảm nhận của nhà thơ.
Từ đó, ta thấy được ngôn ngữ mang tính hình tượng là ngôn ngữ gợi
hình cụ thể. Nhà thơ không nói bằng phạm trù của tư duy lô-zic như trong các
môn khoa học tự nhiên mà thông qua hình ảnh cụ thể để diễn đạt những ý
niệm trừu tượng.
Ví dụ:Bài 8A bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” (Tiếng Việt 4,
t.1A, tr. 121)
Nếu chúng mình có phép lạ
Hóa trái bom thành trái ngon
Trong ruột không còn thuốc nổ
Chỉ toàn kẹo và bi tròn.
Tác giả sử dụng những vần thơ hóm hỉnh, ngộ nghĩnh để nói lên mong
muốn có phép lạ để xây dựng một thế giới hòa bình, không còn cảnh bom
đạn, để trẻ em được sống yên vui, hạnh phúc! Còn gì đẹp hơn một thế giới mà
trẻ em được ăn kẹo, được chơi bi. Bằng việc sử dụng hình ảnh bi và kẹo để
thay thế cho những trái bom hay thành những viên bi tròn trong các trò chơi
của học sinh. Một ước mơ bình dị nhưng lại mang đầy ý nghĩa sâu sắc.
Hay Trần Đăng Khoa cảm nhận được âm thanh rất nhẹ của chiếc lá đa
rơi trong bài “Đêm ngủ ở Côn Sơn”: Ngoài thềm rơi chiếc lá đa/ Tiếng rơi rất
mỏng như là rơi nghiêng... (chuyển sự cảm nhận từ thị giác sang thính giác).
Tất cả những câu thơ trên đều gợi liên tưởng, tạo hình tượng khá rõ. Nếu không
có trí tưởng tượng kỳ diệu thì khó mà viết được những câu thơ như thế. Để có
được những từ ngữ “lóe sáng” đó, ngoài vốn từ vựng phong phú, nhà thơ còn
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phải biết kết hợp các biện pháp tu từ như: so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa,
điệp từ, tượng trưng, nói quá, nói giảm...trong cách diễn đạt.
Tính biểu cảm: Là sự bộc lộ cảm xúc trực tiếp hay gián tiếp qua mỗi
từ ngữ thơ. Đó là các cung bậc: ái, ố, hỉ, nộ của lòng người.
Ví dụ: Bài 21B, bài thơ “Bè xuôi sông La” (Tiếng Việt 4, t.2A, tr. 43)
Vũ Duy Thông viết bài thơ "Bè xuôi sông La" vào năm 1967 khi cuộc
kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta đang diễn ra vô cùng sôi sục và ác liệt.
Bài thơ được viết theo thể thơ ngũ ngôn, gợi tả vẻ đẹp hữu tình, thơ mộng của
dòng sông La, và nói lên niềm tin tưởng lạc quan về một ngày mai kiến thiết
đất nước trong hòa bình. Khổ thơ đầu gợi tả những bè gỗ quý từ nguồn sâu
rừng xa trên dãy Trường Sơn nối đuôi nhau xuôi dòng sông La. Có biết bao
thứ gỗ quý, nguồn lâm sản của núi rừng quê hương: dẻ cau, táu mật, muồng
đen, trai đất, lát chun, lát hoa. Các từ: "cùng", "và", "rồi” gợi lên hình ảnh
những bè gỗ quý nối đuôi nhau xuôi dòng sông, kéo dài mãi ra tưởng như vô
tận, không thể nào đếm hết, càng ngắm càng thích thú say mê:
"Bè ta xuôi sông La
Dẻ cau cùng táu mật
Muồng đen và trái đất
Lát chun rồi lát hoa"
Hai chữ "bè ta" biểu lộ tất cả niềm tự hào của nhà thơ. Câu thơ "Sông La
ơi sông La" như một tiếng reo cất lên, dào dạt niềm thiết tha sung sướng trước
cảnh sắc xinh đẹp, nên thơ của dòng sông quê hương. Sông La là một chi lưu của
dòng sông Ngàn Trươi từ Trường Sơn chảy qua huyện Hương Sơn, tỉnh Hà
Tĩnh, rồi nháp lưu với dòng sông Lam mà đổ về Cửa Hội. Sông La rất đẹp, một
vẻ đẹp êm đềm thơ mộng, nhất là những buổi chiều xuân, chiều thu. Nước sông
"trong veo"' đôi bờ sông là những hàng tre xanh biếc tỏa bóng mát. Tác giả đã
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lấy "tính mát" (thiếu nữ) để so sánh với nước sông trong veo, lấy "hàng mi" (giai
nhân) để ví với bờ tre, lá tre xanh "im mát" đôi bờ sông.
"Sông La ơi sông La
Trong veo như ánh mắt
Bờ tre xanh im mát
Mươn mướt đôi hàng mi"
Phong cách ngôn ngữ là chất liệu của văn học. Bao gồm toàn bộ những
ngôn từ, cảm xúc, hình ảnh. Được thể hiện trong từng câu thơ cũng bởi sự
toàn vẹn ấy mà còn thể hiện được sự chính xác, hình ảnh, hình tượng cần nói
tới, liên tưởng tới và từ đó bộc lộ ra những cung bậc cảm xúc, tình cảm của
từng từ, từng câu chữ trong bài thơ.
Như vậy, đọc hiểu thơ là chiếm lĩnh đầy đủ những giá trị nội dung và
hình thức của văn bản.
1.1.4. Đặc điểm ngôn ngữ của học sinh dân tộc Thái
Tiếng Việt đối với học sinh dân tộc là ngôn ngữ thứ 2, không phải tiếng
mẹ đẻ. Quá trình học tiếng mẹ đẻ khác qúa trình học ngôn ngữ thứ 2: điểm
xuất phát, môi trường học tiếng và cơ chế lĩnh hội.
Khi đến trường, học sinh là người Kinh đã có vốn Tiếng Việt đủ để tìm
hiểu thế giới xung quanh. Học sinh còn được học một ngôn ngữ đã sử dụng
trong khoảng 5 năm trước khi tới trường, với một vốn từ cơ bản và những cấu
trúc tương đối hoàn chỉnh. Ngoài ra, học sinh còn có thời gian và cơ hội sử
dụng Tiếng Việt với nhiều người và nhiều mục đích khác nhau trong cuộc
sống ngoài nhà trường.
Còn học sinh dân tộc thiểu số thì lại khác, trước khi đi học học sinh
mới chỉ nắm vững tiếng mẹ đẻ chứ không phải bằng Tiếng Việt. Vốn Tiếng
Việt của học sinh có rất ít hoặc không có gì, nếu có một chút vốn Tiếng Việt
thì lại chưa chuẩn xác trong cách phát âm và sử dụng. Khi đến trường, học
sinh mới bắt đầu học Tiếng Việt trên cơ sở kinh nghiệm của tiếng mẹ đẻ.

23

Môi trường học Tiếng Việt bị bó hẹp
Môi trường học Tiếng Việt được hiểu là các điều kiện tự nhiên, xã hội,
các phương tiện hoạt động trong và ngoài nhà trường có tác dụng tới quá trình
học tập rèn luyện và sử dụng ngôn ngữ.
Môi trường trong nhà trường gồm:
Cảnh quan nhà trường, lớp học: gồm cảnh quan tự nhiên và tự tạo.
Hoạt động dạy – học: trong tất cả các môn học.
Phương tiện dạy và học: sách giáo khoa các môn học, đồ dung dạy học,
sách tham khảo…
Các hoạt động bổ trợ: đọc sách, xem băng hình, trò chơi, văn nghệ,…
Môi trường học tập ngoài nhà trường bao gồm:
Đặc trưng dân cư: dân số, thành phần dân tộc, tình trạng cư trú…
Môi trường văn hóa – xã hội: trình độ dân trí, sinh hoạt văn hóa, ngôn
ngữ, giao tiếp trong cộng đồng, tình hình sử dụng tiếng phổ thông, tiếng dân tộc,
Môi trường gia đình: ngôn ngữ giao tiếp trong gia đình, các phương
tiện nghe, nhìn, …
Khi học tiếng Việt, học sinh người Kinh có rất nhiều cơ hội giao tiếp
với người lớn ở mọi lúc, mọi nơi, trong và ngoài nhà trường. Những lĩnh vực
được tiếp cận khi đối thoại rất đa dạng và phong phú.
Ngược lại, học sinh dân tộc thì hầu như không có được số lượng và mật
độ các cuộc giao tiếp bằng tiếng Việt như học sinh người Kinh. Ở trường học,
học sinh dân tộc chỉ được tiếp xúc duy nhất với thầy, cô giáo – những người
nắm vững Tiếng Việt. Tuy nhiên, do số lượng học sinh trong lớp đông mà lại
chỉ có một giáo viên nên cơ hội giao tiếp bằng tiếng Việt giữa học sinh dân
tộc và giáo viên bị hạn chế. Nội dung các vấn đề được đề cập trong các cuộc
giao tiếp chủ yếu chỉ liên quan đến bài học, trong khi các vấn đề của đời sống
ngôn ngữ luôn sôi động và đa dạng.
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Bảng 1.1. Bảng so sánh môi trường học tiếng
của học sinh dân tộc Thái
Môi trường học tiếng mẹ đẻ

Môi trường học ngôn ngữ
thứ 2

Thời

- Có môi trường học tiếng từ tuổi - Hầu như không có môi trường

gian

sơ sinh đến 5,6 tuổi (trước tuổi học ngôn ngữ thứ 2 ở thời kỳ
đi học)

trước tuổi đi học.

- Kéo dài suốt cuộc đời trong - Bó hẹp trong thời gian học
mọi hoạt động.

trên lớp, ở trường và một số
hoạt động ngoài giờ học.

Không Không gian mở rộng:
gian

Không gian bó hẹp:

- Môi trường nhà trường.

- Lớp học, trường học, một số

- Môi trường gia đình.

hoạt động với không gian hạn

- Môi trường làng bản, xã hội.

chế.

Qua bảng so sánh trên chúng ta thấy, môi trường học tiếng Việt của học
sinh dân tộc Thái bị hạn chế rất nhiều, đó là:
Thiếu sự tác động của môi trường tiếng Việt tự nhiên hàng ngày, đặc
biệt thời kỳ trước tuổi đi học. Tức là, Tiếng Việt chưa được “thấm” vào học
sinh hàng ngày để tạo nên nền tảng ban đầu.
Không có nhiều cơ hội để thực hành sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp.
Do vậy, việc học tiếng Việt đối với học sinh dân tộc gặp rất nhiều khó khăn.
Để bổ sung, khắc phục những thiếu hụt trên, việc tạo môi trường học tiếng
Việt cho học sinh dân tộc là hết sức cần thiết.
Quá trình học tiếng Việt của học sinh dân tộc luôn chịu sự ảnh hưởng
từ tiếng mẹ đẻ.
Theo xu hướng tự nhiên, những thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ được
học sinh đưa vào trong quá trình học Tiếng Việt. Hệ quả là, những yếu tố
giống nhau giữa Tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ sẽ tạo điều kiện thuận lợi, còn
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những yếu tố khác lại cản trở gây khó khăn cho học sinh dân tộc khi học
Tiếng Việt. Đó cũng là nguyên nhân khiến học sinh dân tộc mắc lỗi sử dụng
Tiếng Việt như: lỗi phát âm, lỗi dùng từ, lỗi sử dụng câu…
Ví dụ: Học sinh dân tộc hay bị mắc lỗi khi phát âm do ảnh hưởng tiếng
mẹ đẻ như: âm v- b; l – đ, dấu thanh: ngã (~) với sắc (').
Từ những sự khác biệt trên đã gây nên tâm lý rụt rè, e sợ, khi giao tiếp
của học sinh dân tộc dẫn tới việc học tiếng Việt chưa cao. Nhất là với việc
học đọc và đọc hiểu, Khi nền tảng ngôn ngữ của học sinh còn kém. Việc nhận
diện ngôn ngữ và hiểu nghĩa của từ khi đọc nội dung văn bản sẽ gặp nhiều
khó khăn, cũng chính vì thế sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới việc đọc hiểu của
học sinh, đọc chưa đúng sẽ dẫn tới việc hiểu sai câu từ hay không hiểu hết nội
dung các từ được đọc. Từ đó dẫn tới việc học sinh dân tộc sẽ hiểu sai nội
dung bài văn hoặc bài thơ được học.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khảo sát thực trạng rèn kỹ năng đọc hiểu thơ của học sinh
dân tộc Thái
1.2.1.1. Mục đích khảo sát
Luận văn tiến hành khảo sát thực trạng đọc, hiểu thơ của học sinh lớp 4
dân tộc Thái tại Trường Tiểu học Thị trấn Ít Ong A huyện Mường La. Từ đó
hệ thống hóa và đề xuất một số biện pháp rèn kỹ năng đọc hiểu thơ qua phân
môn Tập đọc nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy Tập đọc nói riêng và chất
lượng dạy học môn Tiếng Việt nói chung ở tiểu học.
1.2.1.2. Thời gian, đối tượng, địa bàn khảo sát
Thời gian: Việc khảo sát được tiến hành vào tháng 3/ 2015 và tháng 11
năm 2016.
Đối tượng: 4 giáo viên
Học sinh dân tộc Thái: 40 học sinh
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Lớp 4A3: 20 học sinh.
Lớp 4A4: 20 học sinh.
Địa bàn khảo sát: Tại Trường Tiểu học thị trấn Ít Ong A huyện Mường
La – tỉnh Sơn La.
1.2.1.3. Phương pháp khảo sát
- Lập kế hoạch và xây dựng mẫu phiếu khảo sát, phương pháp trò
chuyện, phỏng vấn để thu thập thông tin thực trạng đọc hiểu
- Phương pháp thống kê để phân tích, xử lí số liệu thu được thông qua
bảng khảo sát.
1.2.1.4. Nội dung khảo sát
- Các bài thơ trong chương trình phân môn Tập đọc lớp 4 theo chương
trình VINEN.
- Các phương pháp, biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu thơ cho học sinh;
- Năng lực đọc và đọc hiểu thơ của học sinh dân tộc Thái.
1.2.2. Kết quả khảo sát
Sau một thời gian tiến hành khảo sát thực tế tại trường Tiểu học thị trấn
Ít Ong A huyện Mường La – tỉnh Sơn La chúng tôi thu được kết quả như sau:
1.2.2.1. Nội dung sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4
Đơn vị tuần học và bài học:
Sách hướng dẫn dạy học Tiếng Việt 4 được chia thành 4 tập (mỗi học kì
2 tập) với 10 chủ điểm. Mỗi chủ điểm được học trong 3 tuần, trừ tuần thứ 5 –
Tiếng sáo diều – được học trong 4 tuần. Các bài 10, 18, 28, 35 là những bài
ôn tập giữa hoặc cuối học kì.
* Tập 1A gồm 3 chủ điểm được học trong 10 tuần:
- Thương người như thể thương thân (lòng nhân ái) gồm các bài 1, 2, 3.
- Măng mọc thẳng (tính trung thực, lòng tự trọng) gồm các bài 4, 5, 6.
- Trên đôi cánh ước mơ (ước mơ) gồm các bài 7, 8, 9.
- Ôn tập: bài 10.
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* Tập 1B gồm 2 chủ điểm được học trong 8 tuần:
- Có chí thì nên (nghị lực) gồm các bài 11, 12, 13.
- Tiếng sáo diều (vui chơi) gồm các bài 14,15,16,17.
- Ôn tập: bài 18.
* Tập 2A gồm 3 chủ điểm được học trong 10 tuần:
- Người ta là hoa đất (năng lực, tài trí) gồm các bài 19, 20, 21.
- Vẻ đẹp muôn mầu (óc thẩm mĩ) gồm các bài 22, 23, 24.
- Những người quả cảm (lòng dũng cảm) gồm các bài 25, 26, 27.
- Ôn tập: bài 28.
* Tập 2B gồm 2 chủ điểm được học trong 7 tuần:
- Khám phá thế giới (du lịch, thám hiểm) gồm các bài 29, 30, 31.
- Tình yêu cuộc sống (lạc quan, yêu đời) gồm các bài 32, 33, 34.
- Ôn tập: bài 35.
Sách hướng dẫn học Tiếng Việt 4 được soạn, theo đơn vị bài học.
Chương trình học Tiếng Việt 4 được thực hiện trong 35 tuần học, ứng với 35
nhóm bài học gọi tên theo số.
Mỗi bài học trong SGK Tiếng Việt 4 được học trong 1 tiết các bài học
trong sách HDH TV 4 được nhóm lại theo mạch nội dung kiến thức, kĩ năng.
Mỗi bài (gọi tên theo chữ cái hoa) được thực hiện trong 2 – 3 tiết; 3 bài (A, B,
C) sẽ được học trong một tuần học (8 tiết). Trừ bài tập ôn, thời gian cho từng
phần được chia như sau:
Bài A: 3 tiết, gồm các nội dung Đọc, chính tả, luyện từ và câu;
Bài B: 3 tiết, gồm các nội dung Đọc, Kể chuyện, Tập làm văn;
Bài C: 2 tiết, gồm nội dung luyện từ và câu, Tập làm văn.
Phân bố các bài đọc: Các giờ học đọc lớp 4 giúp học sinh củng cố, nâng
cao kĩ năng đọc thông (đọc thành tiếng, đọc thầm) và đọc hiểu đã được hình
thành, phát triển từ các lớp dưới, đồng thời rèn luyện một số kĩ năng mới cho
học sinh thông qua 63 văn bản tập đọc thuộc các loại hình văn bản nghệ thuật,
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báo chí, khoa học, trong đó có 45 bài văn xuôi, 1 văn bản kịch, 17 bài thơ.
Trong mỗi cụm bài (ví dụ: 1A, 1B, 1C), học sinh được học 2 bài tập đọc.
Các bài nằm ở mục A thường là Kể chuyện;
Các bài nằm ở mục B thường là một số bài thơ. Ví dụ, bài 1B: Mẹ ốm).
Như vậy, việc phân chia các bài học, theo các chủ điểm hài hòa và
hợp lí. Bởi khi có các chủ điểm trong các bài học chi tiết, học sinh sẽ định
hướng được phần nào nội dung và yêu cầu cho bài học của mình một cách
tích cực nhất.
1.2.2.2. Các bài thơ trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4
Bảng 1.2: Các bài thơ trong chương trình Tiếng Việt 4
Bài

Tên bài

Thể loại

Mẹ ốm

Thơ lục bát

Truyện cổ nước mình

Thơ lục bát

Nàng tiên Ốc

Thơ bốn chữ

4B

Tre Việt Nam

Thơ lục bát

5B

Gà Trống và Cáo

8A

Nếu chúng mình có phép lạ

Thơ ngụ ngôn của
La Phông - Ten
Thơ 6 chữ (lục ngôn)

15B

Tuổi Ngựa

Thơ ngũ ngôn (5 chữ)

19B

Chuyện cổ tích về loài người

Thơ ngũ ngôn (5 chữ)

21B

Bè xuôi sông La

Thơ ngũ ngôn (5 chữ)

22B

Chợ tết

Thể thơ 8 chữ

23B

Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ

Thể thơ 8 chữ

24B

Đoàn thuyền đánh cá

Thể thơ thất ngôn

25B

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Thể thơ lục bát

29B

Trăng ơi từ đâu đến

Thơ ngũ ngôn (5 chữ)

30B

Dòng sông mặc áo

Thơ lục bát

32B

Ngắm trăng
Không đề

Thơ 7 chữ

1B
2B

(Nguồn: kết quả thống kê của tác giả)
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Theo phân phối chương trình học, các bài thơ được dạy trong phân môn
tập đọc đều được ứng với từng chủ đề chủ điểm của từng tuần học. Phân phối
một cách hợp lí và chia đều trong hai kỳ học, các bài thơ với nội dung phù
hợp với khả năng đọc và hiểu của học sinh, những câu từ gần gũi với đời sống
nhưng vẫn mang tính nghệ thuật cao chứa đựng những câu chuyện, những
ước mơ hoài bão hay những bài học dân tộc và đặc biệt là những hình ảnh đẹp
về quê hương, đất nước và con người, giúp cho quá trình dạy học của giáo
viên được dễ dàng hơn, trong việc cung cấp thông tin, tìm hiểu nội dung, ý
nghĩa của từng bài học một cách gần gũi, sáng tạo và phong phú.
1.2.2.3. Hoạt động dạy học đọc hiểu của giáo viên
Xuất phát từ mục tiêu của môn học. Ngữ liệu được chọn để dạy đọc
hiểu cho học sinh lớp 4, trong sách giáo khoa hiện nay khá phong phú, đa
dạng, gồm đầy đủ các thể loại như văn xuôi, thơ, truyện, kịch … dung lượng
dạy học đọc hiểu thường không lớn và cấp độ dưới văn bản thường chỉ là
đoạn văn, bài văn hoặc đoạn thơ ngắn hay những mẩu truyện…nên đã phần
nào tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong quá trình dạy đọc hiểu.
Mặc dù những phương pháp dạy học mới được đưa vào các nhà
trường và được sự đón nhận, hưởng ứng mạnh mẽ của giáo viên, song những
phương pháp cũ vẫn còn ăn sâu đặc biệt là phương pháp dạy đọc hiểu. Hầu
hết, giáo viên vẫn có thói quen dạy đọc hiểu tất cả các văn bản như nhau.
Thầy giảng trò nghe, giáo viên hỏi, học sinh trả lời nếu không trả lời được
thì giáo viên trả lời hộ hoặc giải thích cho học sinh nhằm củng cố kiến thức.
Có thể nói giáo viên nhận thức chưa đầy đủ về vai trò và kỹ năng đọc hiểu
trong giờ tập đọc nên khi dạy thường chú ý nhiều đến kỹ năng luyện đọc,
như một số giáo viên thường nói: “Miễn sao học sinh của tôi đọc thông viết
thạo là được, còn đọc hiểu văn bản thì lên cấp 2 học sinh học trong các tiết
giảng văn”. Chính vì thế, các giờ tập đọc phần đọc hiểu là giáo viên diễn
giải áp đặt cách hiểu của mình cho học sinh, học sinh thừa nhận ý hiểu của
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giáo viên và làm theo hành động, thao tác của giáo viên và nhắc lại lời của
GV nói là chủ yếu. Không phát huy được tính tò mò, sáng tạo và chủ động
của người học nên dẫn đến hiệu quả của việc dạy đọc hiểu chưa cao.
Đặc biệt hơn là với số lượng lớn học sinh là học sinh dân tộc thiểu số
cụ thể là học sinh dân tộc Thái trong các trường vùng cao. Vốn từ thấp và việc
học Tiếng Việt là học ngôn ngữ thứ hai, môi trường học hạn hẹp chủ yếu là
khi học trên trường còn khi về nhà học sinh lại sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình.
Cho nên học sinh không có cơ hội học thêm. Một phần nữa là do đặc điểm
tâm lý của học sinh dân tộc thiểu số còn e dè, nhút nhát, ngại giao tiếp, địa
bàn cư trú thường ở những vùng cao, vùng sâu vùng xa, điều kiện về cơ sở vật
chất, thông tin không đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
Xuất phát từ những băn khoăn trên trong quá trình dự giờ Tập đọc, trò
chuyện với giáo viên, chúng tôi tiến hành điều tra tình hình nhận thức của giáo
viên đối với việc dạy đọc hiểu ở lớp 4 theo đặc trưng thể loại văn bản thơ như sau:
Bảng tổng hợp kết quả điều tra việc dạy đọc hiểu của giáo viên
Bảng 1.3: Nhận thức của giáo viên về vai trò quan trọng trong việc
dạy học tiếng Việt cho học sinh lớp 4 dân tộc thiểu số
Mức độ

Số lượng

Tỉ lệ

Rất quan trọng

3/4

75%

Bình thường

1/4

25%

Không quan trọng

0/4

0%

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
Bảng 1.4: Những khó khăn của giáo viên khi dạy đọc hiểu thơ
cho học sinh dân tộc Thái
Khó khăn
Số lượng
Tỉ lệ
Phân tích và hiểu đúng từ, câu

3/4

75%

Tìm hiểu nội dung đoạn, ý

3/4

75%

Rút ra được nội dung ý nghĩa bài đọc

4/4

100%

Liên hệ thực tế

3/4

75%

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
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Bảng 1.5: Những hoạt động giáo viên thường tập trung
trong quá trình dạy đọc hiểu thơ
Các hoạt động

Số lượng

Tỉ lệ

Luyện đọc

4/4

100%

Tìm hiểu bài

1/4

25%

Luyện đọc lại – diễn cảm

3/4

75%

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
Bảng 1.6: Những biện pháp giáo viên thường sử dụng để dạy đọc hiểu
thơ cho học sinh dân tộc Thái
Số lượng

Tỉ lệ

Hiểu nghĩa của từ, câu

2/4

50%

Hiểu nội dung của văn bản

4/4

100%

Hiểu nghĩa bóng của từ, hàm ý của câu

1/4

25%

Hiểu giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mĩ

1/4

25%

Hiểu ý nghĩa của văn bản

3/4

75%

2/4

50%

Biện pháp

Biết liên hệ nội dung bài học với hiện thực và
đời sống bản thân

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
Qua phân tích bảng số liệu điều tra chúng tôi rút ra những nhận xét sau:
Thứ nhất: Giáo viên đã rất quan tâm về nhận thức, tầm quan trọng của
việc dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 4 dân tộc Thái. Mức độ rất quan
trong chiếm 75% trong tổng số giáo viên giảng dạy trực tiếp. Không có giáo
viên nào cho rằng vai trò của việc dạy học Tiếng Việt là không quan trọng.
Tuy nhiên vẫn còn có 25% giáo viên cho rằng vai trò của môn học này có sự
quan trọng ở mức độ bình thường.
Thứ hai: Do đặc thù của trường là vùng miền núi, số lượng học sinh là
người dân tộc thiểu số. Cả trường có 4 lớp 4 với 93 em học sinh, trong đó có
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53 học sinh là con em dân tộc thiểu số, trong đó có 43 em là học sinh dân tộc
Thái (nam: 13, nữ: 40) chiếm tỉ lệ là 53,9% tổng số học sinh khối lớp 4.
Chính vì lí do trên dẫn tới những khó khăn mà giáo viên gặp phải trong quá
trình dạy học đọc hiểu thơ cho học sinh dân tộc thiểu số: 100% giáo viên đều
cho rằng, việc rút ra được nội dung ý nghĩa bài đọc là vấn đề khó khăn lớn
nhất mà giáo viên nào cũng gặp phải. Còn lại là việc phân tích hiểu đúng từ,
câu; Tìm hiểu nội dung đoạn ý hay phần liên hệ thực tế cũng gặp khó khăn và
chiếm 75% tổng số giáo viên dạy học gặp phải.
Thứ ba: Những hoạt động giáo viên thường tập trung trong quá trình
dạy đọc hiểu thơ có thới 100% giáo viên tập trung vào việc luyện đọc. Với
quan điểm học sinh phải đọc và học sinh của mình chỉ cần “đọc thông viết
thạo là được”. Vì thế mà việc hướng dẫn học sinh có các kĩ năng tìm hiểu bài
chỉ có 1 phần nhỏ giáo viên coi trọng ở hoạt động này và chỉ chiếm 25%. Còn
lại là việc luyện đọc lại – đọc diễn cảm chiếm tới 75%. Từ đó ta thấy được
mức độ tập trung vào quá trình đọc hiểu thơ của các giáo viên ở phần luyện
đọc mà chưa thật sự trú trọng vào các kĩ năng tìm hiểu bài.
Cuối cùng là những biện pháp giáo viên thường sử dụng để dạy đọc
hiểu thơ cho học sinh dân tộc Thái: có đến 100% giáo viên thường sử dụng
biện pháp cho học sinh tìm hiểu văn bản nói chung. Còn việc hiểu nghĩa bóng
của từ, hàm ý của câu và hiểu giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mĩ chỉ chiếm
25%. Việc hiểu ý nghĩa của văn bản lại chiếm tới 75%. Việc áp dụng biện
pháp hiểu nghĩa của từ, câu và liên hệ thực tế của bản thân với nội dung bài
học chiếm một nửa số giáo viên.
Giáo viên mới chỉ dừng lại ở việc luyện đọc. Chưa thực sự quan tâm tới
các kĩ năng dạy đọc hiểu.
Giáo viên vẫn bị chi phối nhiều bới phương pháp dạy học cũ, đặc biệt
là với phương pháp dạy đọc hiểu. Hầu hết, giáo viên vẫn có thói quen dạy đọc
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hiểu tất cả các văn bản như nhau. Với thể loại văn bản thơ, do đặc điểm riêng
nên trong quá trình khám phá một bài thơ đòi hỏi phải công phu, phải đi từ
các lớp hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu để tìm hiểu về vẻ đẹp độc đáo của tác
phẩm mà tác giả gửi gắm trong đó. Nhưng trong quá trình dạy học đọc hiểu
giáo viên thường chú ý tới nội dung mà quên đi nhiệm vụ khai thác hình thức
nghệ thuật.
Với số lượng học sinh là người dân tộc Thái chiếm tỉ lệ lớn, học sinh
còn mắc lỗi trong việc phát âm dẫn tới việc đọc sai, giáo viên lại chưa thật sự
quan tâm tới việc sửa lỗi phát âm cho học sinh kịp thời vẫn chỉ chú trọng vào
việc đọc mẫu vì vậy dẫn tới việc học sinh còn hiểu sai nội dung bài đọc,
không có hứng thú học tập, không có chiếm lĩnh được văn bản thì học sinh
không thể hiểu được ý nhĩa hay nội dung bài và quan trọng nhất là học sinh sẽ
không thể liên hệ thực tế bản thân mình để dần hình thành kĩ năng sống.
1.2.2.4. Năng lực đọc hiểu của học sinh
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy đưa việc phát huy tính tích cực
của người học lên làm trọng tâm. Việc áp dụng mô hình VINEN có sự khác
biệt cơ bản so với dạy học hiện hành là hình thức dạy học. Nó tạo ra những
khác biệt cơ bản trong mối quan hệ tương tác giữa thầy – trò, trò – trò, trò –
tài liệu học tập, trong đó vai trò tích cực chủ động của người học được đặc
biệt nhấn mạnh. Trong tài liệu hướng dẫn học, hình thức tổ chức dạy học
được chỉ dẫn bằng các mục hoạt đông như: Hoạt động cá nhân, hoạt động cặp
đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp, hoạt động với cộng đồng.
Quá trình dạy học, phần lớn nội dung học tập trong tài liệu được thiết
kế theo nguyên tắc học cái mới trên cơ sở cái học sinh đã biết. Điều này huy
động kinh nghiệm của bản thân và của nhóm để tiếp cận và hình thành kiến
thức, kĩ năng mới. Trong mô hình VINEN, khuyến khích sử dụng quy trình
dạy học thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá, phát hiện của học
sinh. Cụ thể, gồm 5 bước:
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Gợi động cơ, tạo hứng thú -> Trải nghiệm -> phân tích, khám phá, rút
ra bài học -> Thực hành -> Vận dụng.
Quy trình này làm cho việc học của học sinh trở thành một hoạt động
hứng thú, tích cực vì những kiến thức, kĩ năng mới học mang tính hấp dẫn.
Đối với phân môn Tập đọc đặc biệt là phần đọc hiểu việc tạo cho học sinh có
hứng thú học tập phụ thuộc lớn vào nhu cầu học của học sinh. Học sinh phải
hiểu được nội dung, bản chất vấn đề thì mới có khả năng vận dụng và chia sẻ
kinh nghiệm của cá nhân.
Để học theo mô hình mới này, học sinh cần có nhiều thay đổi về cách
học. Học sinh cần học một cách chủ động, như tự đọc sách, tự thực hiện các
hoạt động theo chỉ dẫn của sách. Khi có khó khăn, học sinh cần tự tìm kiếm
sự hỗ trợ của bạn cùng cặp, cùng nhóm, tìm kiếm sự hỗ trợ của giáo viên.
Tuy nhiên trên thực tế chất lượng học Tập đọc còn rất nhiều hạn chế,
đặc biệt là với những vùng khó khăn về điều kiện vật chất, vùng sâu vùng xa
khả năng đọc của học sinh còn kém, kỹ năng hiểu nội dung văn bản, kỹ năng
nhận mặt chữ và khả năng chuyển đổi ngôn ngữ chữ viết sang âm thanh, lời
nói còn gặp nhiều hạn chế. Để đảm bảo cho giờ Tập đọc đạt kết quả cao, mọi
học sinh đều đọc tốt, hiểu được cơ bản nội dung tác phẩm, phát huy được hết
khả năng, chủ động, tích cực trong giờ học.
Với thể loại văn bản thơ, do đặc điểm riêng nên trong quá trình khám
phá một bài thơ đòi hỏi phải công phu, phải đi từ các lớp hình ảnh, âm thanh,
nhịp điệu để tìm hiểu vẻ đẹp độc đáo của tác phẩm mà tác giả gửi gắm trong
đó. Nhưng trong quá trình dạy học Tập đọc, người giáo viên thường chú ý đến
nội dung mà quên đi nhiệm vụ khai thác hình thức nghệ thuật và làm bài học
trở nên khô khan, học sinh dễ nhàm chán.
Từ những vấn đề trên, vấn đề đặt ra là phải quan tâm hơn nữa đến việc
đổi mới và quan trọng hơn cả là việc tìm ra những biện pháp rèn những kỹ
năng đọc hiểu cho học sinh một cách có hiệu quả nhất.
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Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu luận văn. Chúng tôi tiến hành khảo
sát 40 học sinh dân tộc Thái ở trường Tiểu học Thị trấn Ít Ong A huyện
Mường La – tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:
Bảng 1.7: Những sách phục vụ cho việc học môn Tập đọc mà em có
Số lượng

Tỉ lệ

Sách giáo khoa

40/40

100%

Vở bài tập Tiếng Việt

38/40

95%

Sách Tiếng Việt nâng cao

20/40

50%

Các tài liệu khác

2/40

5%

Tên sách

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
Bảng 1.8: Thời gian học sinh đọc bài ở nhà
Số lượng

Tỉ lệ

Thường xuyên

27/40

67.5%

Ít khi

18/40

45%

Không bao giờ

8/40

20%

Thời gian

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
Bảng 1.9: Những khó khăn của học sinh trong học giờ Tập đọc
Các hoạt động

Số lượng

Tỉ lệ

Luyện đọc đúng

35/40

87,5%

Tìm hiểu bài

32/40

80%

Đọc diễn cảm

25/40

62,5%

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
Bảng 1.10: Hứng thú đọc thơ của học sinh dân tộc Thái
Các hoạt động

Số lượng

Tỉ lệ

Rất hứng thú

35/40

87,5%

Hứng thú

5/40

12,5%

0

0%

Không hứng thú

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
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Bảng 1.11: Ý thức của học sinh về việc rèn luyện
các kỹ năng đọc hiểu thơ
Các hoạt động

Số lượng

Tỉ lệ

Phát hiện được các từ mới

10/40

25%

Xác định được đề tài của bài học

22/40

55%

Làm rõ nghĩa từ mới

15/40

37,5%

Nhắc lại thông tin chính

25/40

62,5%

Làm rõ nội dung thông báo

26/40

65%

Liên hệ cá nhân sau khi học xong

28/40

70%

một bài
(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
Qua phân tích bảng số liệu điều tra chúng tôi rút ra những nhận xét sau:
Thứ nhất: Để phục vụ cho việc học tập của học sinh. Gia đình và nhà
trường cũng đã phối hợp trang bị cho học sinh sách giáo khoa đầy đủ đến
100%. Vở bài tập tiếng việt của học sinh cũng có tới 95%. Tuy nhiên, việc
dạy học Tập đọc mới chỉ được trú trọng nhiều vào việc luyện đọc, chưa thực
sự trú trọng vào các kĩ năng đọc hiểu nên việc lựa chọn thêm sách Tiếng Việt
nâng cao chưa thật sự được học sinh lựa chọn nhiểu mới chỉ có 50%. Các tài
liệu khác chỉ được học sinh hứng thú tham khảo và sử dụng chiếm 5%.
Thứ hai: Phần lớn học sinh có hứng thú với phân môn Tập đọc tuy
nhiên việc tự tập đọc ở nhà của học sinh ở mức độ thường xuyên của mới chỉ
dừng lại với tỉ lệ 67.5%. Còn tới 20% trong tổng số học sinh được hỏi là
không có nhu cầu và không tự đọc bài ở nhà bao giờ. Tuy nhiên cũng vẫn có
một số em cũng đã đọc bài nhưng thời gian dành cho việc đọc còn ít tỉ lệ ấy
chiếm 45%.
Thứ ba: Đặc thù của trường nói chung và của lớp nói riêng chủ yếu là
học sinh dân tộc Thái. Việc phát âm của học sinh còn mắc nhiều lỗi dẫn tới
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việc luyện đọc của học sinh gặp nhiều khó khăn chính vì vậy mà phần luyện
đọc đúng của học sinh chiếm tỉ lệ khá cao là 87,5% giáo viên cần có nhiều
hơn nữa những kĩ năng luyện đọc cho học sinh phải đọc đúng thì học sinh
mới hiểu được nội dung bài đọc. Bên cạnh việc luyện đọc đúng với nhiều khó
khăn thì việc đọc diễn cảm của học sinh lại giảm phần khó khăn xuống còn
60,5%. Ngời ra việc tìm hiểu bài của các em vẫn ở mức khó khăn cao chỉ sau
việc luyện đọc đúng với tỉ lệ là 80%.
Thứ tư: Với phần tập đọc các bài thơ thì hứng thú của học sinh lại ở
mức độ khá cao, bởi đặc trưng của văn bản thơ là chia đoạn phân khổ những
câu từ dễ đọc, có tính nghệ thuật cao… Mức độ rất hứng thú của học sinh là
87,5%, mức độ hứng thú là 12,5% và việc không hứng thú là 0%.
Cuối cùng là ý thức của học sinh trong việc rèn luyện kĩ năng đọc hiểu
thơ với mức độ của từng biện pháp rèn luyện cũng khá cao. Với nhận thức
của chính cá nhân học sinh và trên sự định hướng của giáo viên thì việc rèn
luyện những kĩ năng cơ bản như việc liên hệ của cá nhân sau khi học xong
bài, làm rõ nội dung thông báo, nhắc lại thông tin chính đều chiếm tỉ lệ từ
62% đến 70% một tỉ lệ khá cao. Về ý thức xác định được đề tài của bài đọc,
cũng được học sinh thực hiện chiếm tỉ lệ 55%. Có một điều đặc biệt là việc
phát hiện từ mới của học sinh cũng có đề cập tới tuy nhiên thì tỉ lệ chưa thật
sự cao với 25%.
Với những kĩ năng được học từ sự định hướng của giáo viên thì hầu hết
học sinh đã có ý thức từ học tự rèn luyện tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn
trong quá trình học đọc hiểu vì vậy giáo viên nên có nhiều hơn những kĩ năng
học ngoài thời gian học trên lớp học sinh còn thường xuyên luyện đọc các bài
tập đọc ở nhà. Học sinh có đầy đủ sách giáo khoa phục vụ cho việc học tập
đọc, ngoài ra còn có tài liệu khác như: vở bài tập Tiếng Việt, sách hướng dẫn
học Tiếng Việt… Ngoài ra, các phương tiện thông tin như: Tivi, sách báo,
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truyện đọc… cũng góp phần nâng cao khả năng đọc của học sinh. Hỗ trợ cho
việc phát âm tiếng Việt của học sinh được chuẩn hơn. Tuy nhiên, việc phát
âm chuẩn Tiếng Việt của học sinh lại gặp không ít khó khăn. Điều này làm
ảnh hưởng tới chất lượng đọc nói chung, đọc hiểu nói riêng của học sinh.
Nguyên nhân chủ yếu theo điều tra là do học sinh còn bị ảnh hưởng rất nhiều
từ ngôn ngữ của dân tộc mình. Cụ thể như việc học sinh phát âm đúng nhưng
méo tiếng, hay là học sinh nói ngọng các âm, tiếng, dấu thanh...
Ví dụ như: Âm l – đ; t-th: đúng câu là “đoàn thuyền đánh cá” thì học
sinh đọc thành “loàn thuyền lánh cá”, hay dấu: Ngã và dấu sắc, đúng câu
“Lũy thành” thì học sinh đọc là “Lúy tành”. Đây là những lỗi phát âm khá
phổ biến đối học sinh dân tộc Thái. Mặt khác đa số học sinh nhận mặt chữ
chậm nên việc đọc thầm, đọc lướt của học sinh không hiệu quả dẫn tới việc
tìm hiểu nội dung bài đọc của học sinh diễn ra chậm hơn.
Trên đây là một phần nguyên nhân của việc dạy và học đọc hiểu của
học sinh chưa cao, học sinh chưa có thói quen làm việc độc lập. Cách thức sử
dụng và khai thác các kỹ năng của giáo viên còn chưa hiệu quả, cần khắc
phục và điều chỉnh để phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Trong chương 1, luận văn đã làm rõ những vấn đề liên quan tới việc
dạy học Tập đọc cho học sinh lớp 4. Đã chỉ ra những khái niệm cơ bản cho
việc đọc và đọc hiểu, bản chất và ý nghĩa của việc dạy đọc hiểu của giáo viên
và học đọc hiểu của học sinh. Đưa ra những đặc trưng của thể loại thơ trong
phân môn Tập đọc, để thấy được đặc trưng từng thể loại, từng bài và cách dạy
và học như thế nào.
Việc áp dụng phương pháp dạy học mới theo mô hình VINEN, có
nhiều đổi mới, phù hợp với việc dạy đọc hiểu và nhất là với các bài thơ trong
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chương trình. Theo mô hình này học sinh sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm,
khám phá và được thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình theo từng bài thơ
từng nội dung và từng chủ đề trong sách.
Qua thực tế khảo sát chương 1 này của luận văn cũng đã đưa ra được số
liệu việc dạy học của giáo viên tại trường tiểu học ra sao, việc học và hứng
thú học của học sinh như thế nào.
Với đặc trưng là trường miền núi, tỉ lệ học sinh là người dân tộc cụ thể
là học sinh dân tộc thái chiếm phần lớn số học sinh của toàn khóa học nên
việc áp dụng mô hình còn gặp một số hạn chế. Việc khắc phục dựa trên cơ sở
lý luận và thực tiễn đã nghiên cứ và đưa ra trong chương này sẽ được thể hiện
trong các biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tại chương tiếp theo
phù hợp và hài hòa nhất. Để học sinh có thể hiểu được hết nội dung bài đọc,
giáo viên có thể định hướng và đưa học sinh vào thực tế một cách tích cực và
hiệu quả nhất.
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CHƯƠNG 2
TỔ CHỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU THƠ
CHO HỌC SINH LỚP 4 DÂN TỘC THÁI
2.1. Rèn kỹ năng nhận diện từ mới và phát hiện từ mới cho học sinh
Từ mới là những yếu tố của thông tin mới, biết đâu là từ mới tức là
người đọc đã chú ý đến những thông tin mới trong văn bản. Các chuyên gia
về thông tin đã cho biết: để giải mã một bản tin, người đọc tin phải biết nghĩa
của 85 % các kí hiệu. Nếu chỉ biết nghĩa của 75 % các ký hiệu thì người đọc
dễ bỏ sót tin, nếu chỉ biết nghĩa 50 % các kí hiệu, họ dễ hiểu bản tin theo kiểu
“lõm bõm” hoặc hiểu sai. Vậy nên xác định được các từ mới trong văn bản để
rồi tìm nghĩa của chúng là một kỹ năng quan trọng. Tuy nhiên không phải tất
cả các từ mới hoặc các từ chưa biết nghĩa đều có vai trò giống nhau trong việc
hiểu văn bản. Trong số các từ này có một số từ quan trọng mà nếu không biết
nghĩa của chúng thì học sinh khó có thể hiểu đúng, hiểu chính xác văn bản. Vì
thế việc xác định các từ quan trọng mà người học chưa rõ nghĩa là việc làm
rất cần thiết. Các thao tác dùng để thực hiện kỹ năng này là:
Đọc to hoặc đọc thầm toàn bài (đọc tất cả các tiếng các từ)
Ghi dấu vào các từ chưa biết nghĩa trong từng câu dựa vào việc loại đi
những từ đã biết nghĩa, hoặc dựa vào việc chọn ra các từ có cấu tạo quen
nhưng chưa biết nghĩa.
Ví dụ: Trong bài 4B Con người Việt Nam
Bài thơ “Tre Việt Nam” (Tiếng Việt 4, t1A. tr 63)
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao lên lũy lên thành tre ơi
……..
Thương nhau, tre chẳng ở riêng
Lũy thành từ đó mà lên hỡi người
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Với từ “Lũy” ở đoạn thơ đầu được hiểu là lũy tre: hàng tre trồng rất dày
làm thành những hàng cây đan xen nhau thành hàng rào chắn.
Từ “Lũy thành” ở đoạn thơ sau nghĩa là: bờ cao, thường đắp bằng đất
hoặc xây bằng gạch đá để bảo vệ khu vực bên trong.
Chọn đánh dấu vào những từ quan trọng trong số các từ mới và từ chưa
biết nghĩa đã tìm được.
Cần lưu ý rằng, kỹ năng này chỉ nhằm phát hiện ra từ mới chứ chưa
nhằm tìm ra nghĩa của từ mới. Có sự khác nhau trong yêu cầu về mức độ thực
hiện, thao tác thứ hai của kĩ năng này.
Ví dụ: Bài 2B Cha ông nhân hậu tuyệt vời
Khi đọc bài “Truyện cổ nước mình” (Tiếng Việt 4, T1A, tr26),
đoạn thơ:
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì được phật, tiên độ trì.
Chỉ có truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang…
học sinh sẽ gặp một số từ mới với nghĩa rất khó hiểu.
- Độ trì: (phật, tiên…) cứu giúp và che chở cho người.
- Người ngay: ngay thẳng, trung thực (nghĩa trong bài)
- Độ lượng: rộng rãi, tha thứ cho người khác
- Đa tình: tấm lòng giàu tình cảm (nghĩa trong bài)
- Đa mang: lo lắng, quan tâm đến nhiều người, nhiều việc (nghĩa trong bài)
Nếu như học sinh không đọc kỹ bài, không xem phần chú giải thì sẽ dễ
hiểu sai nghĩa của từ “đa tình” nghĩa (1): nhiều tình cảm; nghĩa (2): dễ yêu
thương phái đẹp (nghĩa trong từ điển) hay thường nói trong câu “Anh chàng
đa tình”…
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Hay trong bài 33B Ai là người lạc quan, yêu đời
Bài thơ “Con chin chiền chiện” (Tiếng Việt 4, T2B, tr 72),
đoạn thơ:
Cánh đập trời xanh
Cao hoài, cao vợi
Lòng vui bối rối
Đời lên đến thì…
Chim bay chim sà
Lúa tròn bụng sữa…
Những từ mới học sinh sẽ gặp trong bài:
- Cao hoài: cao mãi không thôi
- Cao vợi: cao đến mức tầm mắt không thấy
- Thì: thời điểm thuận lợi nhất để phát triển; thời điểm phát triển
mạnh nhất.
- Lúa tròn bụng sữa: những hạt lúa non bên trong đang chứa chất bột
đang hình thành, dạng lỏng như sữa.
Từ mới trong thơ thường là những từ học sinh ít gặp, tác giả dùng với ý
mở rộng về nghĩa hoặc là nghĩa ẩn dụ, so sánh, đa nghĩa. Vì vậy, muốn rèn
cho học sinh nhận diện từ mới ở văn bản thơ, cần cho học sinh đọc to hoặc
đọc thầm nội dung toàn bài. Sau đó, đánh dấu vào các từ chưa rõ nghĩa; đọc
phần chú giải để nhận diện từ mới, có một số từ ngữ khó hiểu hoặc hàm ý sâu
xa hơn giáo viên nên đặt câu với nội dung gần gũi hơn với học sinh để học
sinh hiểu được trọn nghĩa.
2.2. Rèn kỹ năng làm rõ nghĩa của từ ngữ trong bài thơ
Có thể nói việc tìm hiểu bài bắt đầu từ việc tìm hiểu từ, rèn cho học
sinh kĩ năng hiểu từ ngữ chính là đã giúp các em có khái niệm ban đầu về đặc
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điểm của ngôn ngữ nghệ thuật, biết lựa chọn cách hiểu đúng nghĩa của từ
được dung trong một văn cảnh cụ thể của một bài văn, bài thơ.
Ví dụ: Bài 15B. Con tìm về với mẹ
Đọc hiểu bài thơ “Tuổi ngựa”
Bài thơ ngũ ngôn “Tuổi Ngựa" của Xuân Quỳnh thật hồn nhiên, hóm
hỉnh và ý vị.
Khổ đầu, con hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con tuổi gì?". Tò mò hỏi cho biết, ngây
thơ hỏi cho hay. Cần gì nghĩa lí sâu xa. Biết tính nết con từ khi còn nằm trong
bụng, mẹ nói về hồn vía "Ngựa con" của mình với tất cả tình thương:
" Tuổi con là tuổi Ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi".
Con thơ hiếu động. Chẳng lúc nào "yên một chỗ" Chắc là "Ngựa con"
chạy nhảy và "hí" suốt ngày?
Ở khổ thơ này học sinh sẽ nhận ra được từ “tuổi” trong “tuổi gì” “tuổi
ngựa” với nhận thức của học sinh lớp 4. Học sinh đã biết tuổi là chỉ cách tính
từ khi mình sinh ra tới giờ là được bao nhiêu năm ứng với bằng đấy tuổi, còn
“tuổi ngựa” nghĩa là sinh năm ngựa. Hiểu được từ ngữ như vậy học sinh sẽ
hiểu được đoạn thơ cung cấp thông tin gì và nghĩa của các từ đó ứng với câu
thơ là như thế nào.
Khổ thơ thứ 2, "Ngựa con" nói lên những dặm đường, những không
gian bao la, những miền đất lạ mà chú sẽ "phi" tới. Sẽ tới miền trung du qua
ngọn "gió xanh". Sẽ tới vùng đất đỏ qua ngọn "gió hồng". Sẽ vượt qua những
triền núi đá "mấp mô” chốn đại ngàn qua ngọn "gió đen". Và con sẽ mang về
dâng mẹ hiền "Ngọn gió của trăm miền" ở bốn phương trời với bao hương vị,
ở "trên những cánh đồng hoa".
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“Mẹ ơi con sẽ phi
Qua bao nhiêu ngọn cỏ
Gió xanh miền trung du
Gió hồng vùng đất đỏ
Gió đen hút đại ngàn
Mấp mô triền núi đã…”
Trong bài thơ tác giả sử dụng rất nhiều hình ảnh ẩn dụ, hoán dụ, những
câu từ độc đáo để thay thế cho niềm mong muốn mang những cảnh đẹp, hoa
thơm, hay những trải nghiệm khi tới mỗi vùng đất khác nhau về nhanh cho
mẹ của bạn nhỏ.
Như vậy việc định hướng và giúp học sinh nắm chắc được kĩ năng nhận
diện từ và phát hiện từ mới giúp cho học sinh hiểu hơn về ý nghĩa của bài thơ
mình được học. Những từ ngữ và cách dung khác nhau trong từng hoàn cảnh
khác nhau.
2.2.1. Phân chia các loại từ ngữ cần tìm hiểu
Giáo viên có thể chia từ để giảng thành hai loại: Loại từ khó và loại
từ khóa.
Từ khó: Có thể là những từ mới mà các em chưa gặp hay là những từ
địa phương được tác giả đưa vào bài, là loại từ Hán Việt… Loại từ này có
trong phần chú giải, giáo viên nên kết hợp vào phần luyện đọc đoạn cho học
sinh đọc phần chú giải để học sinh hiểu ngay được từ này khi học sinh bắt đầu
tiếp xúc vào bài tập đọc. Cho học sinh đọc lại từ một cách to rõ ràng để học
sinh cùng nghe được âm vang của từ và ghi nhớ.
Ví dụ: những từ cần giải nghĩa là những từ bằng lời miêu tả hay một
số từ láy trong bài: Nhà trò: Loài côn trùng nhỏ họ bướm, thường sống ở
bụi rậm.
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Trái bom: là một loại vũ khí dùng trong chiến tranh, có vỏ bằng kim
loại, có chứa thuốc nổ bên trong, có sức sát thương và phá hoại mạnh.
Từ khóa: Đó là những từ làm toát lên chủ đề của bài tập đọc. Đây là
những từ có “sức nặng”, cần khai thác triệt để làm rõ nội dung bài đọc, nên
kết hợp giảng từ khóa trong phần tìm hiểu bài.
2.2.2. Làm rõ nghĩa của từ ngữ
Khi giảng nghĩa của từ giáo viên nên đặt nghĩa vào trong văn cảnh cụ
thể, hướng vào chủ đề bài học, không giảng ở mức độ quá rộng hay quá sâu.
Giáo viên nên sử dụng những biện pháp giải nghĩa khác nhau, lựa chọn biện
pháp giải nghĩa phù hợp với từng từ, phù hợp với vai trò của từng từ trong bài
học như:
Đọc phần giải nghĩa (chú giải) trong sách giáo khoa. Được thực hiện
khi học sinh đọc nối tiếp đoạn giáo viên kết hợp đặt một số câu hỏi gợi ý các
em hiểu những từ chú thích trong bài.
Ví dụ: bài 1B Thương người, thương thân
Trong bài thơ “Mẹ Ốm” (Tiếng Việt 4. T1A, tr 12)
Khi đọc đoạn 1 có từ mới giáo viên đặt ra câu hỏi luôn cho học sinh:
Qua đoạn thơ vừa đọc em hiểu “cơi trầu” là gì? Học sinh sẽ nhìn vào phần
đọc từ và lời giải nghĩa để trả lời: Cơi trầu: là đồ dung để đựng trầu cau, đáy
nông, thường bằng gỗ.
Cũng có khi những từ khó lại không được giải nghĩa ở phần đọc từ và
lời giải nghĩa, giáo viên nên đặt vấn đề: “Em hãy chỉ ra những từ mà em chưa
hiểu nghĩa”. Về phương diện này giáo viên luôn chủ động chuẩn bị sẵn sàng
các lời giải nghĩa cho bất cứ từ nào trong bài mà học sinh đưa ra.
Giáo viên cần dung lời nói, động tác, cử chỉ để miêu tả sự vật, đặc điểm
được sử dụng ở từ cần được giải nghĩa.
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Ví dụ: Hình ảnh dòng sông “điệu” trong bài thơ “Dòng sông mặc áo”
(Tiếng Việt 4, t2B, tr. 27).
Dưới ánh hồng ban mai, dòng sông rất "điệu" mặc chiếc áo "lụa đào
thướt tha" rất đẹp.
Buổi trưa, sông mặc áo xanh như mới may.
Buổi chiều, màu áo của sông "hây hây ráng vàng”.
Buổi tối, sông mặc áo "nhung tím" như có thêu vầng trăng trước ngực,
như lấp lánh muôn vi sao
Đêm khuya, sông "mặc áo đen" bình dị.
Sáng ra, sồng mặc áo hoa, áo ướp hương hoa bưởi làm "ngẩn ngơ'
bao người.
Cách nói "Dòng sông mặc áo" là một cách nói hay, duyên dáng, nên
thơ. Hay vì tác giả tả dòng sông có sắc nước biến hóa trong mọi thời điểm
trong một đêm ngày, không tĩnh tại, đơn điệu. Hay vì dòng sông được nhân
hóa, trở nên điệu đà, thích làm đẹp, làm duyên như thiếu nữ. Hay vì cách quan
sát, cách miêu tả dòng sông của tác giả rất chính xác, tinh tế nên đã tạo nên
chất thơ.
Thực hiện các thao tác phân tích trên khi đọc bài thơ, học sinh hiểu
được “điệu” có nghĩa là luôn thay đổi mầu sắc giống như con người luôn thay
đổi mầu áo. Ngay tên bài cũng là một hình ảnh nhân hóa làm cho con sông trở
nên gần gũi với con người. Giáo viên cũng có thể sử dụng ngay những chiếc
áo mặc của giáo viên và của học sinh để chỉ ra sự thay đổi như thế nào khi
mặc nhiều mầu áo khác nhau.
Hay sử dụng đồ dung trực quan, đồ dung dạy học: vật thật, hình ảnh
trên thiết bị điện tử để trình chiếu chi tiết cụ thể khi cần, mô hình để giải
nghĩa từ.
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Ví dụ: trong bài 8A. Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ
Bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” (Tiếng Việt 4, t1A, tr 122)
Nếu chúng mình có phép lạ
Bắt hạt giống nảy mầm nhanh
Chớp mắt thành cây đầy quả
Tha hồ hái chén ngọt lành.
Với từ “nảy mầm” nghĩa của từ là: Quá trình cây non bắt đầu phát triển.
Giáo viên có thể chuẩn bị đồ dung trực quan bằng cách ươm một hạt giống
thật cho học sinh quan sát sự nảy mầm của cây vừa để giải thích cho nghĩa
của từ vừa để học sinh hiểu được bản chất của câu và giúp học sinh liên hệ
với mội trường xung quanh một cách dễ dàng nhất.
Đặt câu với từ cần giải nghĩa. Tìm từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ
cần giải nghĩa.
Dựa vào các từ đã biết trong câu để đoán nghĩa từ mới.
Trong bài. 4B Con người Việt Nam (Tiếng Việt 4, t1A. tr 63)
Bài thơ “Tre Việt Nam” Câu thơ: Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc mầu
Việc sử dụng nghĩa vốn có là từ “đất” để làm rõ nghĩa của từ “bạc”. giáo
viên có thể giải thích cho học sinh thấy được “bạc” ở đây là nói tới việc đất
bạc mầu là đất không còn dinh dưỡng, không còn chất để nuôi sống cây côi.
Khi giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa của từ trong bài luôn
luôn phải lưu ý:
Đối với từ nhiều nghĩa, việc giải nghĩa cần có giới hạn ở nghĩa cụ thể
trong bài học, không mở rộng ra nhiều nghĩa xa lạ.
Không giải nghĩa quá nhiều từ hoặc giải nghĩa một cách cầu kì, gây
lãng phí thời gian làm cho tiết học trở nên nặng nề.
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Những từ ngữ còn lại giáo viên có thể giải thích trực tiếp cho học sinh,
Hoặc có thể để các bạn khác giải thích giúp. Không nhất thiết phải đưa ra lời
giải thích chung cho cả lớp.
Kĩ năng làm rõ nghĩa từ là một kĩ năng có tầm quan trọng đặc biệt trong
nhóm kĩ năng làm rõ nội dung văn bản và đích tác động của người viết, bởi vì
nếu đã biết rõ nghĩa các từ trong văn bản tức là người đọc về cơ bản có cơ sở
để nắm được nghĩa của các câu trong văn bản và từ đó họ có thể nắm được
nội dung miêu tả của văn bản.
Trong văn bản thơ, những từ cần làm rõ nghĩa là những từ được tác giả
mở rộng giới hạn nghĩa. Khi dạy học sinh làm rõ nghĩa các từ này, ngoài
những thao tác đã nêu thì cần tập trung cho học sinh những thao tác sau:
- Tìm từ đồng nghĩa hoặc từ trái nghĩa với từ cần làm rõ nghĩa để đoán
nghĩa của từ đó.
- Xác định phương thức chuyển nghĩa của từ cần chuyển nghĩa (ẩn dụ,
hoán dụ…) để đoán nghĩa của từ. Khi cần có thể dựa vào việc đặt câu với từ
đang xét để biết nghĩa của của từ.
2.2.3. Hướng dẫn học sinh làm rõ cái hay của việc dung từ ngữ
Kỹ năng này chỉ sử dụng cho những bài Tập đọc mang tính nghệ thuật.
Làm rõ cái hay của việc dung từ ngữ, tức là giúp học sinh cảm nhận được
những giá trị nổi bật, những điều tế nhị, đẹp đẽ sâu sắc của từ ngữ.
Những từ có tín hiệu thơ. Đó là những từ giầu mầu sắc biểu cảm như
là: từ láy, từ gợi tả, gợi cảm, từ chỉ mầu sắc, mùi vị, hình ảnh, từ chỉ nhiều
nghĩa, những từ mang nghĩa chuyển, từ được lặp lại nhiều lần…. Giúp học
sinh biết được những từ đó nhấn mạnh ý gì cho câu văn, cầu thơ. Để hiểu
được những từ ngữ mang tính nghệ thuật đó giáo viên cần đưa ra những câu
hỏi phù hợp, dễ hiểu để hỏi và giảng giải cho học sinh. Cụ thể như “Em hãy
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cho biết tác giả đã sử dụng những từ ngữ nào để miêu tả (sự vật, sự việc)
trong đoạn thơ? Cách dung các từ này có gì đặc biệt?”
Ví dụ: Bài 21B Đất nước đổi thay
Bài thơ: “Bè xuôi sông La” (Tiếng Việt 4, t2B tr. 43)
Câu hỏi: Những từ ngữ nào gợi tả nét đẹp của sông La? Học sinh đọc
thầm 1 lần sẽ nhận ran gay những từ ngữ gợi tả nét đẹp:
"Sông La ơi sông La
Trong veo như ánh mắt
Bờ tre xanh im mát
Mươn mướt đôi hàng mi"
Sông La rất đẹp, một vẻ đẹp êm đềm thơ mộng, nhất là những buổi
chiều xuân, chiều thu. Nước sông "trong veo"' đôi bờ sông là những hàng tre
xanh biếc tỏa bóng mát. Tác giả đã lấy "tính mát" (thiếu nữ) để so sánh với
nước sông trong veo, lấy "hàng mi" (giai nhân) để ví với bờ tre, lá tre xanh
"im mát" đôi bờ sông.
"Sóng long lanh vảy cá
Chim hót trên bờ đê”.
Rời về chiều, sông La càng trở nên đáng yêu. Gương sông phản chiếu
ánh tà dương mà trở nên long lanh. Gió thổi nhẹ, mặt sông gợn sóng lăn tăn
như "vảy cá". Trên bờ đê, tiếng chim hót ríu ran:
Từ ẩn dụ "vảy cá" nói về con sóng lăn tăn, một nét vẽ khá tài hoa. Vần
thơ lấy ánh sáng và âm thanh đồng quê như dẫn người đọc trôi về cõi mộng.
Tùy vào từng văn cảnh có thể hướng dẫn học sinh tìm hiểu những từ
ngữ mang tính nghệ thuật một cách chi tiết và gần gũi nhất.
Hay trong bài 22B, Thế giới của sắc mầu (Tiếng Việt 4, t2A. tr 62)
Bài thơ ‘‘Chợ tết ’’
Cảnh bình minh đi chợ tết.
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Mở đầu bài thơ là bức tranh thiên nhiên làng quê lúc mờ sáng, một buổi
sáng đẹp trời. Có “mây trang đỏ chín ”, có núi, có “sương hồng lam”, có nhà
gianh. Các từ ngữ “nhỏ dần ” và “ôm ấp” là hai nét vẽ gợi tả mây và sương rất
hữu tình biểu cảm. Bầu trời và cảnh vật cứ đỏ dần. hồng lên dần lúc mờ sáng:
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà gianh
Bốn màu được phối sắc hài hòa: trắng, đỏ, hồng. lam. Hình ảnh đỉnh
núi có mây vờn. nóc nhà tranh có sương ôm ấp gợi lên vẻ đẹp bình dị, thân
thuộc đối với chúng ta.
Chín câu thơ tiếp theo tả con đường đi chợ tết rất đẹp “viền trắng mép
đồi xanh ”; rất vui: “Người các ấp tưng bừng ra chợ tết”. Tưng bừng nghĩa là
vui vẻ, náo nhiệt, cảnh đi chợ tết vui như đi hội:
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc.
Màu trắng con đường, màu xanh của đồi, màu biếc của cỏ như quấn
quýt lấy bàn chân người đi chợ tết. Hai chữ “kéo hàng” dùng rất “đắt” gợi lên
dòng người đông vui nối đuôi nhau đi chợ tết như trẩy hội. Những câu thơ
tiếp theo như đoạn phim cận cảnh làm hiện lên cảnh người đi chợ tết. Là
những thằng cu “áo đò chạy lon xon”, nhỏ bé, hồn nhiên hớn hớ. Là vài cụ già
phúc hậu lưng còng chống gậy “bước lom khom”. Là những nàng thôn nữ
duyên dáng, tình tứ xinh tươi “yếm thắm che môi cười lặng lẽ”. Là thằng em
bé lần đầu được đi chợ tết, nhiều ngỡ ngàng và rụt rè “nép đầu bên yếm mẹ”.
Trời mỗi lúc một sáng rõ, người đi chợ phải “chạy”, phải “đuổi” rất vội vã,
vội vàng. Cảnh đi chợ sống động hẳn lên:
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.
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Người đi chợ tết đông vui, có già trẻ trai gái, có đàn ông, đàn bà, có
người đi chơi, có người đi sắm tết. có người gồng gánh bán hàng. Mỗi người
một dáng điệu, một cử chỉ rất mộc mạc, hiền lành, chất phác đáng yêu. Thật
đúng là “màu nào nét nào cũng ngộ nghĩnh vui.
Dòng người đi chợ tết hiện ra trong cảnh bình minh tráng lệ. cảnh vật được
so sánh và nhân hóa vừa đẹp tươi vừa đầy sức sống như chia vui cùng lòng người.
Những giọt sương trắng “như giọt sữa”, một vẻ đẹp ngọt ngào. Cách so sánh mới
mẻ, sáng tao. Lúa xanh ướt đẫm sương đêm phản chiếu ánh bình minh lấp la lấp
lánh. Tia nắng sắc “tia” như đang reo vui với dòng người đi chợ tết nên “nháy
hoài trong nộng.lúa”. Núi khoác chiếc áo the xanh cũng “nhấn mình” làm duyên.
Những trái đồi ứng lên dưới ánh bình minh như “đang” khoe sắc. Tia nắng, núi,
đồi được nhân hóa trở nên xinh đẹp, hữu tình, đáng yêu. Đây là bức tranh màu về
núi đồi trung du, bức tranh rạng đông thanh bình, ấm áp. Ta ít gặp một cảnh sắc
đầy thi vị như thế trong “Thơ mới” trước Cách mạng. Thơ đầy sắc màu tươi tắn.
2.3. Rèn luyện nhóm kỹ năng làm rõ văn bản
Đây là nhóm kĩ năng có vị trí then chốt trong số các nhóm kĩ năng đọc
hiểu. Mục đích của nhóm kĩ năng này đã được thể hiện ngay trong tên gọi của
nó. Về thực chất, khi học sinh thực hiện các kĩ năng thuộc nhóm này cũng là
lúc họ thực hiện quá trình phân tích văn bản để làm rõ ý của người viết.
2.3.1. Kỹ năng nhận diện đoạn ý
Đoạn ý là một phần của văn bản, mỗi đoạn ý trình bày một phần nội
dung của văn bản. Như vậy tiêu chuẩn để chia văn bản thành những đoạn ý là
nội dung. Trên thực tế phần nhiều các đoạn ý trùng với đoạn lời. Song cũng
có nhiều đoạn lời không phải là đoạn ý, đó là trường hợp các đoạn chuyển
tiếp (đoạn nối). Ở bước nhận diện lời nói trong văn bản người đọc chỉ cần
nhận ra đoạn ý mà chưa cần phải nhận ra đoạn lời. Để nhận đoạn ý, người đọc
phải thực hiện những thao tác sau:
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Đọc lướt bằng mắt toàn bài.
Nhận ra những dấu hiệu hình thức của đoạn.
Bài 24B. Vẻ đẹp của lao động
Bài thơ “ Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận.
Mở đầu bài thơ là hình ảnh đoàn thuyền ra khơi :
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi
Ở khổ thơ tiếp theo, tác giả miêu tả nổi bật về nét đẹp của người dân
làng chài :
Hát rằng cá bạc biển đông lặng
Cá thu biển đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng
Đến dệt lưới ta đoàn cá ơi !
Ở khổ thơ tiếp theo, là hình ảnh bao dung của biển:
Ta hát bài ca gọi cá vào
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao
Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào
Sau một đêm lao động vất vả khẩn trương, họ đã gặt hái được những
thành quả lao động xứng đáng :
Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng
Ta kéo xoăn tay chum cá nặng
Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng
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Phần cuối bài thơ là hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trở về :
Câu hát căng buồm cùng gió khơi
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Sau khi nội dung của từng khổ thơ được nêu lên với những cảm hứng
bao trùm lên nhau, công việc của người đánh cá và vẻ đẹp của bình minh,
sông nước hòa vào một niềm vui hào hứng về cuộc sống mới. Từ đó ta có thể
đưa ra bố cục bài thơ thành 3 đoạn với những nội dung cụ thể của bài thơ:
Bài thơ có bố cục 3 đoạn:
Đoạn 1: Cảnh đoàn thuyền ra khơi lúc hoàng hôn và tâm trạng háo
hức của người đi biển
Đoạn 2: Cảnh lao động của đoàn thuyền đánh cá giữa không gian biển
trời ban đêm.
Đoạn 3: Đoàn thuyền trở về trong cảnh bình minh lên.
Nhận ra những dấu hiệu hình thức và những dấu hiệu nội dung của
đoạn (trong trường hợp đoạn ý không trùng với đoạn lời): đoạn văn gồm
những dòng nào, đề cập đến cái gì hoặc vấn đề gì ?
Ví dụ : Bài 30B. Dòng sông mặc áo
Bài thơ : “Dòng sông mặc áo” (Tiếng Việt 4, t.2B, tr. 27)
Dòng sông mới điệu làm sao
Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha
Trưa về trời rộng bao la
Áo xanh sông mặc như là mới may
Chiều trôi thơ thẩn áng mây
Cài lên mầu áo hây hây rang vàng
Đêm thêu trước ngực vầng trăng
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Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên
Khuya rồi, sông mặc áo đen
Nép trong rừng bưởi nặng yên đôi bờ…
Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ
Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa
Ngước lên bỗng gặp la đà
Ngàn hoa bưởi trắng nở nhòa áo ai…
Tác giả không chia khổ, không sử dụng dấu chấm song học sinh vẫn có
thể dễ dàng nhận ra hai ý của bài qua 2 đoạn:
Đoạn 1: (8 dòng thơ đầu) Miêu tả “mầu áo” của dòng sông qua các thời
điểm sáng, trưa, chiều, tối.
Đoạn 2: (6 dòng thơ còn lại) Miêu tả màu áo của dòng sông lúc đêm
khuya và khi trời về sáng.
Kĩ năng nhận diện đoạn ý giúp người đọc bước đầu ghi nhớ những
điểm chung nhất của từng phần trong văn bản và tạo cơ sở để họ thực hiện kĩ
năng nhận ra đề tài của văn bản.
Trong những kĩ năng của nhóm này có những kĩ năng quan trọng trong
việc dạy đọc hiểu đã nêu. Đó là kĩ năng nhận diện từ và kĩ năng nhận diện đoạn ý.
2.3.2. Kỹ năng nhận ra đề tài
Đề tài là một phạm vi hiện thực được phản ánh hoặc đề cập tới trong văn
bản. Người đọc nhận ra đề tài văn bản chỉ khi họ trả lời được các câu hỏi: văn bản
nói về ai, về cái gì, về việc gì. Thường thì đề tài được thể hiện trên đầu đề của văn
bản, trên tên người, tên vật, tên việc nêu trong văn bản. Đương nhiên đề tài cũng
có mức độ khái quát khác nhau, chẳng hạn “Măng non”, “Đất nước” là đề tài
rộng, có mức độ khái quát lớn, chúng là đề tài của hàng chục, hàng trăm văn bản.
Đối với học sinh lớp 4 kĩ năng nhận ra đề tài mục đích chỉ làm cho học
sinh nhận ra đề tài của từng văn bản, từng bài đọc cụ thể, tức là học sinh chỉ
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cần nắm được bài đọc viết về ai, về cái gì, về việc gì? Để thực hiện kĩ năng
này, học sinh cần phải thực hiện các thao tác:
Đọc lướt toàn bài.
Lướt qua tên bài và nghi nhớ tên bài, lướt qua các đoạn ý và ghi nhớ
tên người, tên việc chính trong các đoạn ý.
Phát biểu đề tài của bài.
Cần biết đọc lướt ở kĩ năng này với thao tác đọc lướt ở kĩ năng nhận diện
đoạn ý. Khi nhận diện đoạn ý người học phải lướt mắt trên toàn bộ văn bản, có khi
nhận ra đề tài thao tác lướt mắt không phải trên toàn bộ văn bản mà có những
bước “nhảy cóc”, tức là chỉ lướt mắt trên những dòng có tên người, tên việc chính,
trên dòng ghi trên bài mà thôi, những dòng khác có thể bỏ qua.
Về mức độ thực hiện thao tác “phát biểu đề tài của bài” với học sinh
lớp 4 chỉ có thể phát biểu dựa trên kết quả làm các bài tập trắc nghiệm trong
đó lời phát biểu đã có sắn hoặc dựa trên kết quả các bài tập điền tiếp vào câu
để trống bộ phận trong đó lời phát biểu đã có trước một phần.
Đề tài của các văn bản thông thường được diễn đạt tường minh trong
tên của văn bản (nhan đề của văn bản). Do vậy việc dạy cho học sinh kĩ năng
tìm đề tài của văn bản sẽ có vị trí quan trọng hơn trong dạy hiểu các văn bản
nghệ thuật, cần hướng dẫn thực hiện các thao tác sau:
Đối với văn bản được viết theo lối ẩn dụ, cần giúp học sinh chỉ ra xem
văn bản định diễn đạt thực điều gì, định nói về ai, về chuyện gì.
Ví dụ: Bài 4B. Con người Việt Nam
Bài thơ: “Tre Việt Nam” (Tiếng Việt 4, t1A. tr 63)
“Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi ?
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù”.

56

Trong bài thơ nói về cây tre tượng trưng cho con người Việt Nam, qua
hình tượng cây tre tác giả ca ngợi phẩm chất cao đẹp của con người Việt
Nam. Cần cù, lạc quan, đùm bọc yêu thương, kiên cường bất khuất.
Khi dạy học sinh thực hiện thao tác phát biểu đề tài, cần lưu ý học sinh
phân biệt dạng lời phát biểu đề tài của hai kiểu văn bản, cụ thể: đề tài văn bản
chữ tình thường bắt đầu bằng các từ “cảm xúc”, “tâm trạng”…, còn mở đầu
đề tài của các văn bản tự sự thường là “Kể về”, “nói về”…
Với Bài 1B, Thương người, thương thân
Đọc hiểu thơ “Mẹ bị ốm” (Tiếng Việt lớp 4, t1A, tr. 11).
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữ cơi trầu
Truyện kiều gấp lại trên đầu bấy nay.
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ quốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan.
Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.
Bài thơ thể hiện tình làng xóm đối với người bị ốm, nhưng đậm đà sâu
nặng hơn là tình cảm của người con với mẹ.
Qua tên đầu bài, tâm trạng thể hiện cảm xúc của tác giả trong từng khổ
thơ ta có thể nhận ra đề tài là “Thương người như thể thương thân”.
Để nhận ra đề tài, học sinh phải nhận diện được một số sự vật, sự việc
hay những hình ảnh cụ thể hoặc con người cụ thể được đề cập tới trong bài
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thơ được học. Từ kỹ năng đọc lướt của mình học sinh có thể dễ dàng nhận ra
được nội dung đề tài hay tên đề tài là gì,
2.3.3. Kỹ năng làm rõ nghĩa câu
Khi người đọc hiểu được nghĩa của từ tức là đã có cơ sở đầu tiên để nắm
nghĩa của câu. Trong văn bản thơ, các từ ngữ thường đa nghĩa, hàm súc; các câu
thường chứa các hình ảnh, hình tượng hàm ẩn nhiều tình cảm, ý nghĩa mà tác giả
muốn diễn đạt, gửi gắm đến người đọc. Vì vậy kỹ năng làm rõ nghĩa của câu là
thao tác vô cùng quan trọng, không thể thiếu khi đọc hiểu. Trong quá trình đọc
hiểu văn bản thơ, giáo viên cần rèn luyện cho học sinh các thao tác:
Xác định câu đang xem xét tác giả nói về ai, về cái gì? Về việc gì?
Ví dụ: Bài 4B. Con người Việt Nam
Bài thơ: “Tre Việt Nam” (Tiếng Việt 4, t1A. tr 63)
Tre xanh
Xanh tự bao giờ ?
Chuyện ngày xưa … đã có bờ tre xanh.
Hai tiếng “tre xanh” gợi lên cho những con người Việt Nam chúng ta
một cảm xúc vô cùng bâng khuâng chạnh lòng mà nhớ đến những huyền thoại
bên cạnh những cây tre ấy. Nhà thơ hỏi tre có tự bao giờ và trả lời bằng câu
có từ ngày xưa rất xưa rồi. Cách mở đầu đi thẳng vào hình ảnh tre xanh đã
làm hấp dẫn người đọc bởi vì tre xanh đối với nước ta mà nói quả thật là thứ
cây đại diện cho những chiến thắng những đấu tranh bền bỉ lâu dài.
Nguyễn Khoa Điềm cũng nói “ Đất Nước lớn lên khi dân mình biết
trồng tre đánh giặc”. Hay tre xanh còn đi vào những huyền thoại như Thánh
Gióng, cây tre trăm đốt…Tóm lại cây tre xuất hiện lúc khi con người nhận ra
những vẻ đẹp của nó.
Đến những câu thơ tiếp theo Nguyễn Duy vẽ lên những vẻ đẹp của tre
xanh và qua những vẻ đẹp ấy ta thấy được những phẩm chất của con người
Việt Nam ta:
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Thứ nhất là vẻ đẹp của màu sắc, hình dáng của những cây tre xanh
nước ta:
“Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu”
Cây tre Việt Nam hiện lên với thân hình gầy guộc mong manh. Tre thanh
cao, nhẹ nhàng trước gió. Những tính từ ấy khiến cho ta liên tưởng đến những
khóm tre xanh lá nhỏ thân cao thẳng tắp gầy guộc nhưng lại thẳng đứng như thế
đấy. Thế nhưng tre vẫn thành lũy thành bờ dù cho đất đai khô cằn, dù cho đá vôi
có bạc màu đất thì tre vẫn xanh tốt như thế. Ở đây ta thấy được phẩm chất của
con người Việt Nam chúng ta, trong xã hội con người nếu như nói về thân phận
thấp cổ bé họng thì chúng ta ví như củ sắn, củ khoai nhưng nói đến sự thanh cao
ngoài trúc, mai ra thì chúng ta còn nhắc đến cây tre. Dáng hình gầy guộc thẳng
tắp mong manh kia như thể hiện được sự phẩm chất của con người. Đó là con
người Việt Nam ta nhỏ bé nhưng lương tâm thì ngay thẳng như cây tre và dù
sống ở đâu thì chúng ta vẫn cứ sống tốt dẫu cho đất đá có khô cằn thì cây tre kia
vẫn xanh, con người Việt Nam vẫn sống chan hòa với nhau.
Thứ hai, cây tre Việt Nam có sức sống mãnh liệt, con người Việt Nam
cũng vậy:
“Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hóa nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm”
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Sức sống của tre xanh vượt qua biết bao nhiêu là sự nghèo khổ. Đất đá
kia bạc màu không dưỡng chất nhưng tre vẫn xanh tươi vì rễ kia siêng tìm
nguồn dinh dưỡng. Cho nên đất có nghèo thì tre vẫn xanh tốt mà thôi. Và khi
ấy tre vẫn vươn mình đu đưa theo những ngọn gió, tre in mình lên những
khoảng trời xanh tôn lên vẻ đẹp thanh bình của làng quê Việt Nam. Và cứ như
thế tre xanh Việt Nam cao vút trên nền trời và không bao giờ đứng khuất
bóng râm của một loài cây nào khác bởi chính tre cũng cao lắm rồi. Trước
mắt ta Nguyễn Duy đã vẽ lên một bức tranh tre xanh cao vút trên nền trời
xanh, cái màu xanh của tre hòa quyện với cái màu xanh của bầu trời , tre đu
mình theo gió tạo nên một cảnh sắc bình yên vốn có của nước ta. Và qua
những hình ảnh ấy Nguyễn Duy muốn nói đến phẩm chất của con người. Đó
là phẩm chất của con người Việt Nam, chúng ta tuy nhỏ bé hiền lành thế
nhưng cho dù nghèo đói cũng không chịu đứng bóng râm của ai, không chịu
luồn cúi mà sống ngay thẳng đôi chân bước đi, đôi tay kia tìm việc để lo cho
cuộc sống. Sự cần cù đối với nhân dân ta là một đức tính không thể thiếu.
Thứ ba là vẻ đẹp của những khóm tre san sát bên nhau, bao bọc lấy
nhau trước những sóng gió nắng mưa của đất trời:
“Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre không ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con”
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Tre ở đây như được nhân hóa có tay có tình cảm của con người. Những
cây tre vẫn ôm lấy nhau níu lấy nhau vượt qua giông tố của cuộc đời. Nó thể
hiện sự đùm bọc yêu thương lẫn nhau của tre. Tre không đứng một mình,
không ở riêng mà sống thành lũy thành khóm. Và khi tre có gẫy cành rụng lá
thì vẫn để lại cái gốc cho măng mọc lên tiếp tục sinh trưởng phát triển lên.
Hình ảnh so sánh tre như chông thể hiện sự sắc nhọn và thẳng tắp của cây tre.
Hình ảnhnhững lá bao bọc măng của tre được ẩn dụ thành manh áo cộc thể
hiện sự nhường nhịn cho con. Cây tre ấy lại như một người mẹ yêu thương
con, nhường nhịn cho con. Nó cũng giống như người mẹ Việt Nam với chiếc
yếm hở lưng trần, còn manh áo cộc thì nhường cho con hết. Phẩm chất ngay
thẳng, truyền thống nối nghiệp ông cha, duy trì nói giống “tre già măng mọc”
của nhân dân ta được thể hiện rõ. Đồng thời qua hình ảnh cây tre ta còn thấy
được sự đoàn kết của nhân dân ta, chúng ta sống thành những gia đình lớn
chứ không hề ở riêng lẻ trước những sóng gió thì bao bọc lấy nhau như “lá
lành đùm lá rách”.
Khổ thơ cuối nhà thơ miêu tả hình ảnh măng non như biểu tượng cho
những thế hệ thiếu niên nhi đồng:
“Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu
Mai sau,
Mai sau,
Mai sau. . .
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh”
Sự truyền nối tre già măng mọc là truyền sinh tồn của tre, những búp
măng mới nhú cũng đã mang những dáng hình của tre rồi. Và năm tháng qua
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đi cho đến mai sau thì thì đất vẫn mang một màu xanh của những cây tre
xanh ấy. Điệp từ mai sau kết hợp với câu thơ cuối với điệp từ “xanh” thể
hiện cảnh vật nước Việt luôn xanh màu tre xanh. Con người Việt Nam
những thế hệ thiếu niên nhi đồng lớn lên cũng mang những dáng hình của
ông bà tổ tiên và đến mai sau nữa thì phẩm chất con người Việt Nam vẫn
mãi đẹp như cây tre ấy.
Qua đây ta thấy Nguyễn Duy không nói tre xanh như Thép Mới : “Tre
xung phong vào xe tăng, đại bác, tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh,
giữ đồng lúa chín, tre anh hùng lao động, tre anh hùng chiến đấu” mà đi miêu
tả sức sống bình thường của tre để qua đó vẫn thấy lấp lánh những phẩm chất
đáng quý của con người Việt Nam ta.
Đọc diễn cảm câu thơ xem xét (ngắt hơi ở điểm cần tách ý, nhấn giọng
các từ cần thông báo trọng tâm, xuống giọng ở một số từ ngữ để thể hiện tình
cảm của tác giả). Khi đọc diễn cảm, cần nhớ sự hỗ trợ của phương tiện biểu
cảm của học sinh có dịp suy nghĩ thêm về nghĩa của câu và hiểu sâu sắc thêm
về ý nghĩa này.
2.3.4. Kỹ năng làm rõ ý đoạn
Việc làm rõ ý đoạn của một văn bản thơ thường khó hơn việc làm rõ ý
đoạn của văn bản thông thường hay văn bản văn xuôi hoặc kịch. Bởi lẽ, văn
bản thơ ít khi có câu chốt đoạn, mạch cảm xúc của tác giả lại mang đậm đà
mầu sắc cá thể nên tìm ra cảm xúc, tình cảm chung trong một đoạn không dễ
dàng. Cần hướng học sinh làm những việc sau:
- Tìm các câu trong đoạn cùng thể hiện cảm xúc của tác giả hoặc nói về
một đối tượng nào đó, nhóm chúng lại thành một nhóm, đọc diễn cảm từng
câu đã tìm được.
Ví dụ: Bài 24B Vẻ đẹp của lao động
Đọc hiểu bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” Tiếng Việt 4, t2A, tr. 98)
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Giáo viên yêu cầu học sinh tìm những hình ảnh nói nên vẻ đẹp huy
hoàng của biển:
Những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển:
Biển lúc hoàng hôn, mặt trời sắp lặn, đỏ rực như hòn than hồng.
"Mặt Trời xuống biển như hòn lửa".
Biển sáng lung linh theo luồng cá chạy:
"Cá thu biển Đông như đoàn thoi,
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng".
Khoang cá dưới ánh rạng đông:
"Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông".
Mặt Trời và mắt cá trong bình minh:
"Mặt Trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi".
Đọc toàn bộ khổ thơ, học sinh thấy được tình cảm, cảm xúc của tác giả
nói về vẻ đẹp huy hoàng của đoàn thuyền khi trở về
Xác định mục đích chung của việc thể hiện cảm xúc ở các nhóm chẳng
hạn, ở nhóm câu thứ nhất tác giả bộc lộ cảm xúc gì, ở nhóm thứ hai tác giả
bộc lộ cảm xúc gì, và cảm xúc của hai nhóm là gì. Cảm xúc thể hiện cả hai
nhóm câu chính là ý của đoạn.
Ví dụ: Bài 1B. thương người như thể thưng thân
Đọc hiểu bài thơ “Mẹ ốm” (Tiếng Việt 4, t1A, tr. 11)
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chin ngọt ngào hương bay
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.
Qua đoạn thơ ta thấy được sự hy sinh của người mẹ cho con cái cho gia
đình bằng cả đời của mình.
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Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca.
Rồi con diễn kịch giữ nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo
Ở đoạn này, ta thấy rõ được tình cảm của người con đối với mẹ với
công lao và tình yêu thương chăm sóc của mẹ.
Từ đó, có thể rút ra, ý chung của đoạn thơ là nói lên tình cảm mẹ con
thắm thiết và sâu nặng.
2.3.5. Kỹ năng làm rõ ý của văn bản
Trong các bài thơ, đoạn thơ đứng đầu có tính tương đối hoàn chỉnh có
liên quan đến ý chính (đại ý). Để tìm được ý chính của văn bản thơ (đại ý) cần
hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác sau:
Nhớ lại ý của các đoạn trong văn bản.
Xác định lập luận hay tư tưởng, tình cảm của người viết.
Đọc diễn cảm toàn văn bản.
Sắp xếp các đoạn ý và căn cứ vào ý nghiã mà tác giả muốn gửi gắm để
làm thành đại ý chung của cả bài.
Ví dụ: Bài 8A. Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ
Đọc hiểu bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” (Tiếng Việt 4, t1A, tr. 122)
Giáo viên cho học sinh tìm ý chính của từng khổ (đoạn).
Bài "Nếu chúng mình có phép lạ" có 4 khổ thơ; mỗi khổ thơ nói lên
một điều ước đẹp của "chúng mình", của tuổi thơ.
Khổ 1: Mơ ước về cuộc sống no đủ.
Khổ thơ này nói lên điều ước bắt hạt giống nảy mầm nhanh chỉ trong
chớp mắt cây ra nhiều quả ngọt lành được tha hồ chén thỏa thích. Quả ngọt
lành tượng trưng cho hạnh phúc và sự ấm no.
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Khổ 2: Mơ ước chinh phục biển cả và bầu trời.
Khổ thơ thứ hai này thể hiện điều ước muốn lớn nhanh, trở thành
những con người dũng cảm, tài giỏi như "lặn xuống biển sâu", hoặc "lái máy
bay" để khám phá và lao động sáng tạo.
Khổ 3: Mơ ước về một thế giới không có thiên tai đe dọa.
Khổ thơ thứ ba diễn tả điều ước để chinh phục vũ trụ, vươn tới những
chân trời, những thế giới đầy ánh sáng, ấm no hạnh phúc.
Khổ 4: Mơ ước về một thế giới hòa bình không có chiến tranh.
Khổ thứ tư nói lên điều ước tuổi thơ được sống trong một thế giới hòa
bình không còn nguy cơ chiến tranh, học sinh nhỏ được ăn kẹo, được vui chơi
thỏa thích.
Ý nghĩa: Bài thơ "Nếu chúng mình có phép lạ" thể hiện một cách tha
thiết những ước mơ đẹp của tuổi thơ: khao khát sớm trở thành những nhà
khoa học tài giỏi, dũng cảm đem tài năng góp phần xây dựng một xã hội no
ấm, hạnh phúc, giàu đẹp và hòa bình, không còn cảnh đói rét lầm than và
chiến tranh hủy diệt.
Khi thực hiện kỹ năng này. Giáo viên là người định hướng chính cho
học sinh để học sinh có thể tìm hiểu được ý của bài một cách chính xác và dễ
dàng nhất. Với từng đoạn thơ, khổ thơ giáo viên cần cho học sinh nhận ra
được nội dung ẩn chứa sau mỗi câu thơ, đoạn thơ. Để từ đó chỉ ra được ý
chính của bài học.
2.4. Kỹ năng làm rõ đích tác động của người viết
Đích tác động của người viết trong văn bản thơ là tình cảm, thái độ,
cảm xúc của tác giả mong muốn đem đến cho người đọc, khoái cảm thẩm mĩ,
lòng ham thích cái đẹp, cái thiện được thể hiện bằng ngôn ngữ giàu hình
tượng và dung cảm. Vì vậy, khi dạy cho học sinh kỹ năng này, ở văn bản thơ,
cần chú ý hướng dẫn học sinh xác định được những yêu cầu sau:
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- Tìm hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của bài thơ.
- Xác nhận nhân vật hoặc sự kiện mà tác giả gửi gắm.
- Phát biểu đích tác động thành lời văn trên cơ sở tổng hợp các sự
kiện trên.
Ví dụ: Ví dụ: Bài 21B Đất nước đổi thay
Bài thơ: “Bè xuôi sông La” (Tiếng Việt 4, t2B tr. 43)
+ Hoàn cảnh: Bài thơ “Bè xuôi sông La” được viết năm 1969, khi nhà
thơ Vũ Duy Thông đang công tác ở Hà Tĩnh. Là một phóng viên chiến
trường, ông thường xuyên phải đến những điểm địch đánh phá ác liệt nhất
nhưng nhiều khi cũng được phân công sang những đề tài khác. Lần đó, ông
đạp xe cả mấy chục cây số từ Thạch Vĩnh lên lâm trường Hương Sơn để viết
về đội khai thác số 5 của lâm trường này. Khi đó, ai đã từng sống ở chiến
trường khu 4 đều không thể quên được hình ảnh những người dân nơi đây
chặt các cây gỗ, rỡ nhà mình để lót đường thông xe ra tiền tuyến. Trong
chuyến công tác này, xúc động trước công việc vất vả nhưng đầy nhiệt huyết
công nhân lâm trường, chàng phóng viên trẻ Vũ Duy Thông đã viết bài thơ.
+ Sự kiện: Khổ thơ đầu gợi tả những bè gỗ quý từ nguồn sâu rừng xa
trên dãy Trường Sơn nối đuôi nhau xuôi dòng sông La. Có biết bao thứ gỗ
quý, nguồn lâm sản của núi rừng quê hương: dẻ cau, táu mật, muồng đen, trai
đất, lát chun, lát hoa. Các từ: "cùng", "và", "rồi” gợi lên hình ảnh những bè gỗ
quý nối đuôi nhau xuôi dòng sông, kéo dài mãi ra tưởng như vô tận, không
thể nào đếm hết, càng ngắm càng thích thú say mê:
"Bè ta xuôi sông La
Dẻ cau cùng táu mật
Muồng đen và trai đất
Lát chun rồi lát hoa"
Hai chữ "bè ta" biểu lộ tất cả niềm tự hào của nhà thơ. Câu thơ "Sông
La ơi sông La" như một tiếng reo cất lên, dào dạt niềm thiết tha sung sướng
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trước cảnh sắc xinh đẹp, nên thơ của dòng sông quê hương. Sông La là một chi
lưu của dòng sông Ngàn Trươi từ Trường Sơn chảy qua huyện Hương Sơn, tỉnh
Hà Tĩnh, rồi nháp lưu với dòng sông Lam mà đổ về Cửa Hội. Sông La rất đẹp,
một vẻ đẹp êm đềm thơ mộng, nhất là những buổi chiều xuân, chiều thu. Nước
sông "trong veo"' đôi bờ sông lâ những hàng tre xanh biếc tỏa bóng mát . Tác giả
đã lấy "tính mát" (thiếu nữ) để so sánh với nước sông trong veo, lấy "hàng mi"
(giai nhân) để ví với bờ tre, lá tre xanh "im mát" đôi bờ sông.
"Sông La ơi sông La
Trong veo như ánh mắt
Bờ tre xanh im mát
Mươn mướt đôi hàng mi"
Trời về chiều, sông La càng trở nên đáng yêu. Gương sông phản chiếu
ánh tà dương mà trở nên long lanh. Gió thổi nhẹ, mặt sông gợn sóng lăn tăn
như "vảy cá". Trên bờ đê, tiếng chim hót ríu ran:
"Sóng long lanh vảy cá
Chim hót trên bờ đê
Ẩn dụ "vảy cá" nói về con sóng lăn tăn, một nét vẽ khá tài hoa. Vần thơ
lấy ánh sáng và âm thanh đồng quê như dẫn người đọc trôi về cõi mộng.
Những bè gỗ được nhà thơ cảm nhận đầy chất thơ. Bè gỗ được nhân
hóa: "Bè đi chiều thầm thì". Những bè gỗ như "đàn" (cá) lượn "thong thà",
như "bầy trâu" đang "lim dim" cặp mắt tắm mát trên dòng nước "trong veo".
Nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ và so sánh được tác giả vận dụng sáng tạo để viết
nên những câu thơ đầy hình tượng gợi cảm:
"Bè đi chiều thầm thì
Gỗ lượn đàn thong thả
Như bầy trâu lim dim
Đắm mình trong êm ả"
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Các từ láy: "thầm thì", "thong thả", "lim dim", "êm ả" dùng rất đắt, có
giá trị đặc tả một buổi chiều êm ả, thơ mộng, thanh bình của dòng sông La.
Đoạn cuối bài thơ nói lên những suy nghĩ, niềm tin tưởng lạc quan về
một ngày mai kiến thiết quê hương đất nước trong hòa bình. Các điệp ngữ:
"nằm nghe, nằm nghe", các từ ngữ: "ngây ngất", "rất hay", "ngọt mát" gợi tả
bao cảm giác dào dạt đang đâng lên trong lòng nhà thơ:
"Ta nằm nghe, nằm nghe
Giữa bốn bề ngây ngất
Mùi vôi xây rất say
Mùi lán cưa ngọt mát"
Các hình ảnh ẩn dụ: "nụ ngói hồng", "hoa lúa trổ", "khói nở xòa như
bông" hiện lên trong cảnh "đạn bom đổ nát" gợi tả cảnh tái thiết đất nước trong
một ngày mai thắng trận. Tinh thần lạc quan tin tưởng sáng bừng vần thơ:
"Trong đạn bom đổ nát
Bừng tươi nụ ngói hồng
Đồng vàng hoa lúa trổ
Khói nở xòa như bông..."
Hiện thực đất nước tưng bừng tráng lệ hôm nay cho ta cảm được cái hay
cái đẹp khổ cuối bài thơ này.
+ Đích tác động: "Bè xuôi sông La" là một bài thơ hay. Giọng thơ nhẹ
nhàng, trìu mến thiết tha. Ngôn ngữ thơ, hình tượng thơ rất đẹp, gợi lên vẻ
đẹp mặn mà đáng yêu của dòng sông La và những bè gỗ quý xuôi dòng. Ý
tưởng bài thơ sâu sắc, nó đem đến cho người đọc một niềm tin ngời sáng.
Như vậy, việc rèn cho học sinh kĩ năng làm rõ đích tác động của người
viết đã giúp cho học sinh có thêm kiến thức về hoàn cảnh ra đời của bài thơ,
từ đó học sinh hiểu sâu hơn về nội dung bài, ý nghĩa của bài thơ và vì sao có
sự ra đời của bài thơ đó nói lên điều gì khi đã biết hoàn cảnh ra đời của bài.

68

Biết được vì sao tác giả lại sử dụng những từ ngữ đó… Từ đó học sinh có
thêm hiểu biết và cảm nhận sâu sắc hơn về bài thơ, để có thể nói lên ý nghĩa
của bài một cách chính xác và đúng cảm xúc nhất.
2.5. Xác định nội dung rèn luyện nhóm kỹ năng hồi đáp văn bản
Đối với văn bản thơ, người đọc khó có thể nắm bắt hết, hiểu hết mọi
nội dung bởi tính hàm súc của văn bản rất cao. Thế nhưng, văn bản thơ lại rất
hấp dẫn và lôi cuốn người đọc bởi tính vần, nhịp. Khi dạy đọc hiểu văn bản
thơ, cần lưu ý cho học sinh những thao tác sau:
Đối chiếu nội dung văn bản với hiểu biết của bản thân.
Đối chiếu những điều bản thân đã thu hoạch được từ văn bản với đích
tác động của người viết.
Ví dụ: Bài 1B. Thương người như thể thương thân
Đọc hiểu bài thơ “Mẹ ốm” (Tiếng Việt 4, t1A, tr. 11)
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữ cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay.
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa….
Nội dung của đoạn thơ này là nói tới cách nghĩ của bé đó là một câu so
sánh dành cho mẹ mình, câu này chỉ mang ý nghĩa là một câu nói vui đùa. Vì
ở tuổi trẻ con, các bé thích khám phá những cái mới mẻ, cứ nghĩ người lớn
giống mình giống suy nghĩ của mình. Nhưng thật ra đó là một cái nhìn nhận
về sự đau ốm của mẹ.
Trong đoạn thơ này, giáo viên nên để học sinh đưa ra cảm nhận của
chính bản thân các em khi mình ở trong vị trí của bạn bé đấy và đặt ra một số
câu hỏi như : Mẹ bạn bé trong bài thơ không thích vui chơi, không thích nói

69

cười ? hay cho học sinh được đưa ra ý kiến của mình khi nhớ lại những lúc
mẹ của chính các bạn học sinh bị ốm như thế nào ? …
Ở hai câu tiếp theo, tác giả lại gởi tả những ngày mẹ không ốm mẹ sẽ
têm trầu và không để trầu khô. Rồi mẹ còn kể chuyện Truyện Kiều cho bé
nghe. Hôm nay mẹ ốm nên mẹ gấp để Truyện Kiều lại. Đó là những suy nghĩ
của một em bé rất hồn nhiên vô tư. Trong tiềm thức của em bây giờ đó là
không được nghe mẹ kể chuyện thôi. Ở khổ thơ tiếp theo đó là em bé sũy nghĩ
nghĩ về những ngày tháng mẹ cực khổ. Mẹ không có thời gian, dù nắng hay
mua mẹ vẫn làm, mẹ không màng đến thời gian dù cho trời tối. Cậu bé đã ý
thức sâu sắc đến thế về những chịu đựng, hy sinh trời bể của người mẹ thật đã
khiến cho không chỉ người mẹ, mà ngay cả người đọc chúng ta cũng không
giấu nổi cảm động.
Bằng kĩ năng đối chiếu những điều học sinh đã đọc đã cảm nhận giáo viên
nên cho học sinh đưa ra quan điểm của mình sau những thông tin của bài, những
dữ kiện đã được đưa ra và nói lên những điều mà tác giả muốn gửi gắm. Với
những câu thơ học sinh được đọc trong bài và tìm hiểu những dữ kiện tác giả
nhắc tới học sinh sẽ hiểu được qua nhưng câu thơ trên cho biết mẹ bạn nhỏ bị
ốm: vì lá trầu khô giữa cơi trầu vì mẹ không ăn được, truyện Kiều gấp lại vì mẹ
không đọc được, ruộng vườn sớm trưa vắng bóng mẹ vì mẹ bị ốm không làm
được. Mặc dù đó là những thứ hàng ngày mẹ vẫn hay ăn, hay làm.
Xác định đoạn thơ, khổ thơ mình thấy thích để đọc diễn cảm và từ đó,
tìm ra cái hay cái đẹp của bài thơ, niềm tâm sự, cảm xúc mà tác giả muốn gửi
gắm, rút ra được bài học cho bản thân.
Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo….
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Trong câu thơ trên thể hiện rõ thái độ, tình cảm và mong muốn của bạn
nhỏ khi mẹ bị ốm và để mẹ khỏi ốm bạn nhỏ không quản ngại khó khăn vất
vả “Mẹ vui con có quản gì”, để làm cho mẹ vui mẹ khỏi ốm dù có là ngâm
thơ hay là kể chuyện đóng chèo…
Bài thơ thể hiện tình yêu thương sâu sắc, sự hiếu thảo, long biết ơn của
bạn nhỏ đối với mẹ bị ốm.
Liên hệ thực tế của bản thân với nội dung bài học
Giáo viên cho học sinh thảo luận và suy nghĩ đến nội dung bài học để
liên hệ với bản thân về sự việc, trạng thái …
Cho học sinh thể hiện dưới sự chuẩn bị trước dưới sự hướng dẫn, định
hướng trước đó của giáo viên, để học sinh có thể cảm nhận và hiểu được giá
trị thực và bản chất của bài học.
Với kĩ năng hồi đáp văn bản này, giáo viên luôn là người định hướng
cho học sinh trong suốt quá trình phân tích tìm hiểu bài thơ, thấy được cái
hay, cái đẹp và bài học kinh nghiệm với bản thân học sinh từ bài đọc. Cho học
sinh tự nhận định về nội dung bài thơ, nói lên được cảm nhận của mình một
cách chuẩn xác nhất sau khi đã được tìm hiểu các từ ngữ hay nghệ thuật miêu
tả và đích tác động của tác giả muốn hướng đến. Có như vậy học sinh mới
hiểu được trọn vẹn bài học và liên hệ với bản thân một cách gần gũi nhất.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Để giúp học sinh tiểu học thực sự thích thú và ham mê học với giờ học
Tập đọc nhằm nâng cao khắc phục những hạn chế khách quan, chủ quan ảnh
hưởng tới quá trình rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thơ cho học sinh dân tộc Thái
Những kĩ năng được xác định trong chương này là một trong những
biện pháp cơ bản rèn luyện năng lực đọc hiểu văn bản thơ cho học sinh lớp 4,
tạo điều kiện cho các em tự tin bước vào cấp học cao hơn. Các kĩ năng nhận
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diện từ và phát hiện từ mới, rèn kỹ năng làm rõ nghĩa của từ ngữ trong bài thơ
hay nhóm kĩ năng làm rõ văn bản, đích tác động và hồi đáp văn bản.
Các biện pháp trên đều bám sát theo chương trình học cho học sinh.
Bên cạnh đó luận văn cũng nêu lên vai trò chỉ đạo, định hướng của giáo viên
trong quá trình đọc hiểu văn bản. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên
và học sinh trong giờ học. Góp phần làm cho giờ học trở nên thú vị, lối cuốn,
kích thích hứng thú học tập của học sinh và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu cho
học sinh
Việc rèn luyện kỹ năng về đọc hiểu thơ cho học sinh tiểu học nói chung
sẽ giúp cho học sinh hiểu được ý nghĩa các bài thơ với những nội dung phong
phú thuộc nhiều thể loại thơ khác nhau. Từ đó giúp cho học sinh có thêm vốn
hiểu biết được các tác giả thể hiện trong mỗi bài thơ, về ý nghĩa nghệ thuật,
tình yêu quê hương đất nước và con người.
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CHƯƠNG 3:
THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Những vấn đề chung
3.1.1. Mục đích thực nghiệm
Thực nghiệm dạy học là phương pháp thu nhận thông tin về sự thay đổi
trong nhận thức và hành vi của đối tượng giáo dục. Đây là một phương pháp
đặc biệt tác động có ý thức và quá trình diễn biến tự nhiên để quá trình ấy
diễn ra theo mục đích của người nghiên cứu.
Từ đó chúng tôi tiến hành thực nghiệm và áp dụng các biện pháp mà
luận văn đề xuất nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đó.
3.1.2. Đối tượng, thời gian và địa bàn thực nghiệm
- Đối tượng: Học sinh lớp 4A3 (lớp ĐC) và lớp 4A4 (lớp TN);
- Thời gian thực nghiệm: từ 22/11 đến 22/4 năm học 2015 – 2016;
- Địa bàn thực nghiệm: Trường Tiểu học Thị trấn Ít Ong A huyện
Mường La – tỉnh Sơn La.
3.1.3. Điều kiện và tiêu chí thực nghiệm
- Về điều kiện:
Giáo viên dạy lớp thực nghiệm và đối chứng cần đảm bảo các tiêu trí sau:
+ Giáo án lên lớp đối chứng: Giáo viên soạn giáo án có sử dụng các biện
pháp rèn kĩ năng đọc hiểu thơ theo phương pháp vẫn thực hiện thường xuyên.
+ Giáo án lên lớp thực nghiệm: giáo viên soạn giáo án có sử dụng biện
pháp rèn kĩ năng đọc hiểu thơ trong luận án đề xuất.
+ Số lượng học sinh hai nhóm lớp tương đương.
+ Học nội dung chương trình phân môn Tập đọc như nhau.
- Về tiêu chí thực nghiệm:
1, Đáng giá bài thực nghiệm qua phần hướng dẫn học sinh đọc hiểu
bài thơ trong giờ tập đọc (phiếu học tập);
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Ở từng nội dung chúng tôi đều xây dựng những tiêu chí cụ thể theo
mức độ đạt hoặc chưa đạt cụ thể như sau:
* Năng lực giải nghĩa từ khó
- Mức độ tốt: Giải nghĩa được đúng, chính xác 4/4 từ khó trong bài thơ
- Mức độ khá: Giải nghĩa đúng được 3/4 từ khó trong bài thơ
- Mức độ trung bình: Giải nghĩa được 0/4 từ khó trong bài thơ hoặc để
giấy trống.
* Năng lực trả lời câu hỏi trong bài Tập đọc (thơ)
- Mưc độ 1: Tốt: Trả lời được 5/5 câu hỏi.
- Mức độ 2: Khá: Trả lời được 3 – 4/ 5 câu hỏi.
- Mức độ 3: Trung bình: Trả lời được 1 – 2/5 câu hỏi.
- Mức độ 4: Yếu: Trả lời được 0/5 câu hỏi.
2, Đánh giá năng lực đọc hiểu thơ của học sinh qua phiếu bài tập
thực nghiệm.
Chúng tôi đánh giá năng lực đọc hiểu thơ của học sinh theo mức độ:
đạt, rất đạt, chưa đạt, không đạt. Theo quy ước:
- Mức độ 1 rất đạt: Tìm được các từ, câu sinh động và xác định được
tác dụng của cách dùng từ, đặt câu sinh động trong bài (đoạn) thơ; xác định
được nội dung tư tưởng chính của bài (đoạn) thơ.
- Mức độ 2 đạt: Cơ bản tìm được các từ, câu sinh động và nêu được tác
dụng cảu cách dùng từ, đặt câu sinh động trong bài (đoạn) thơ; xác định được
nội dung tư tưởng chính cảu bài (đoạn)thơ.
- Mức độ 3 Đạt trung bình: Tìm được các từ, câu sinh động nhưng
không xác định được tác dụng của cách dùng từ, đăth câu sinh động … Hoặc
không tìm được đầy đủ các câu, từ, câu sinh động nhưng không xác định được
tác dụng của cách dùng từ, đặt câu sinh động trong bài (đoạn) thơ; hoặc
không xác định được nội dung tư tưởng của bài (đoạn) thơ; hoặc để trống (để
giấy trắng).
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- Mức độ 4: Không đạt. Trình bày chung chung, không tìm được các từ,
câu sinh động, không xác định đúng tác dụng của cách dùng từ, đặt câu sinh
động trong bài (đoạn) thơ, không xác định được nội dung tư tưởng của bài
(đoạn) thơ; hoặc để trống (để giấy trắng).
3.1.4. Nội dung và phương pháp thực nghiệm
3.1.4.1. Nội dung thực nghiệm
- Chọn bài dạy: chúng tôi chọn bài tập đọc trong chương trình và sách
giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 để thiết kế thực nghiệm, gồm hai bài thơ sau:
Bài 4B. Con người Việt Nam
Đọc – hiểu bài thơ “Tre Việt Nam” (Tiếng Việt 4, t1A. tr.63)
(Nguyễn Duy)
Bài 8A. Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ
Đọc - hiểu bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” (Tiếng Việt 4, t1A, tr.122)
(Đình Hà)
Bài 21B. Đất nước đổi thay
Đọc – hiểu bài thơ “Bè xuôi sông La” (Tiếng Việt 4, t2A tr.43)
(Vũ Duy Thông)
- Phiếu bài tập thực nghiệm: bao gồm các bài tập rèn năng lực đọc hiểu
thơ cho học sinh
3.1.4.2. Phương pháp thực nghiệm
- Lập kế hoạch và xây dựng mẫu phiếu khảo sát;
- Sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để tiến hành nghiên cứu trên
cùng một đối tượng thực nghiệm (học sinh lớp 4), cùng một nội dung thực
nghiệm (bài dạy), trong đó có một đối tượng đóng vai trò thực nghiệm sẽ được
áp dụng các biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu mà luận văn đề xuất, một đối tượng
đóng vai trò đối chứng sẽ tiến hành học bình thường như các lớp khác.
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- Xác định đối tượng khảo sát:
Chọn lớp thực nghiệm: chúng tôi chọn 40 học sinh lớp 4 Trường Tiểu
học Thị trấn Ít Ong A huyện Mường La – tỉnh Sơn La để tiến hành thực
nghiệm. Trong đó: 20 học sinh là thực nghiệm, 20 học sinh là đối chứng. Cụ
thể như sau:
+ 20 học sinh lớp 4A3 làm lớp thực nghiệm.
+ 20 học sinh lớp 4A4 làm lớp đối chứng.
- Xin ý kiến Ban giám hiệu và gặp giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn
Ít Ong A huyện Mường La – tỉnh Sơn La trình bày và xin được thực nghiệm.
Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra năng lực đọc hiểu thơ ở cả hai
đối tượng qua điểm phiếu học tập. Từ kết quả thu được chúng tôi sẽ rút ra kết
luận đánh giá tính hiệu quả, tích cực của biện pháp mà đề tài đề xuất.
3.2. Thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm
3.2.1. Mô tả thiết kế thực nghiệm
Bài 4B. Con người Việt Nam
Đọc – hiểu bài thơ “Tre Việt Nam” (Tiếng Việt 4, t1A. tr.63)
Tác giả: Nguyễn Duy
Quy trình một bài dạy đọc hiểu có ngữ liệu thuộc văn bản thơ được xây
dựng như sau:
I. Mục tiêu:
1, Đọc thành tiếng
Đọc đúng các tiếng, từ khó, từ dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ
Từ: nắng nỏ trời xanh, bão bùng, lũy thành, bao giờ
Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa
các cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ, gợi tả, gợi cảm
2. Đọc hiểu:
Hiểu ý nghĩa của từ khó trong bài: tự, lũy thành, áo cộc, nòi tre, nhường
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Hiểu nội dung bài: Cây tre tượng trưng cho con người Việt Nam. Qua
hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi phẩm chất cao đẹp của con người Việt
Nam: giàu tình yêu thương, ngay thẳng, chính trực
II. Đồ dung học tập:
Tranh minh họa cho phần giới thiệu bài học
Học sinh chuẩn bị 1 số bức tranh hay hình ảnh có liên quan tới cây tre
III. Các hoạt động
A. Kiểm tra bài cũ
Giáo viên kiểm tra hai đến 3 em đọc thành tiếng (hoặc đọc thuộc lòng)
bài tập đọc đã học trước đó. Sau đó, đặt một số câu hỏi về nội dung bài tập
đọc để kiểm tra kĩ năng đọc hiểu.
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài
Để giới thiệu bài, giáo viên có thể sử dụng nhiều cách khác nhau như
diễn đạt bằng lời, đặt câu hỏi tu từ, sử dụng tranh ảnh minh họa, bằng hình
ảnh để hấp dẫn, thu hút được sự chú ý của học sinh. Tuy nhiên, không quá dài
làm ảnh hưởng đến thời gian luyện đọc và tìm hiểu bài.
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a, Luyện đọc
- Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài
- Giáo viên hoặc học sinh khá giỏi đọc mẫu toàn bài thơ.
- Luyện đọc tiếng, từ (các tiếng, các từ mà học sinh hay mắc lỗi phát âm).
- Luyện đọc câu thơ theo nhịp (căn cứ vào từng thể loại mà giáo viên
hướng dẫn các em đọc theo nhịp 2/2, 4/4 hoặc 2/2/4 …).
- Giáo viên định hướng cho học sinh thảo luận và chia thành các đoạn,
các khổ cho phù hợp với nội dung và ý nghĩa đoạn, yêu cầu học sinh đọc tiếp
nối nhau từng đoạn (2 đến 3 lượt).
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- Giáo viên cho 2, 3 học sinh đọc từng đoạn học sinh khác đọc thầm
theo cho tới hết bài.
- Học sinh dưới sự định hướng của giáo viên sẽ chia được bài thơ ra
làm 4 đoạn
Đoạn 1: Từ câu: Tre xanh đến bờ tre xanh;
Đoạn 2: Từ câu: Yêu nhiều đến hỡi người;
Đoạn 3: Từ câu: Chẳng may đến gì lạ đâu;
Đoạn 4: Từ câu: Mai sau cho tới hết bài.
- Giáo viên cho 2 học sinh đọc thành tiếng toàn bài.
- Giáo viên có thể kết hợp cho học sinh quan sát tranh minh họa để học
sinh hiểu nghĩa các từ khó trong bài.
- Học sinh đọc bài và giáo viên sửa lỗi phát âm, cách ngắt giọng cho
học sinh.
- Giáo viên kết hợp định hướng cho học sinh đọc tiếng khó, câu khó
trong bài; luyện đọc và sửa lại cho học sinh nếu có câu, từ chưa đúng.
- Học sinh được thảo luận nhóm và đưa ra những từ: Tự, không đứng
khuất mình, bão bùng, ôm níu, chẳng ở riêng, vẫn nguyên cái gốc, đâu chịu,
nhọn như chông, là thường, dáng thẳng, thân tròn, lạ đâu.
- Giáo viên cho 1 – 2 học sinh đọc thành tiếng và cả lớp theo dõi và cho
học sinh đọc phần giải nghĩa những từ khó ngay trong sách để học sinh ghi
nhớ và giúp học sinh rút ra cách đọc, giọng đọc, nhịp điệu của từng khổ thơ
và bài thơ.
b. Tìm hiểu bài
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm toàn bài và làm các bài tập mà
giáo viên đã chuẩn bị sẵn theo từng nhóm ứng với công việc sau:
- Tìm, ghi ra các từ mới mà các em chưa biết.
Học sinh thảo luận nhóm, tra từ điển, đọc phần chú giải hoặc giáo viên
giải thích để các em nắm nghĩa các từ mới: Tự, khuất mình, lũy thành
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- Cho học sinh tập cách sử dụng từ mới.
- Nhận biết câu chứa đựng ý đoạn (nếu có) thông qua bài tập về làm rõ
nghĩa của đoạn.
- Giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm yêu cầu học sinh đọc lướt
và tìm ra đề tài của bài
- Yêu cầu học sinh biết cách phân tích tổng hợp để tìm ra ý chính của
đoạn, của bài để từ đó rút ra bài học hoặc liên hệ bản thân
+ Những câu thơ nào nói lên sự gắn bó lâu đời của cây tre với người
Việt Nam. “Tre xanh
Xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh”
- Giáo viên nhắc lại nội dung câu trả lời và định hướng thêm cho học
sinh: vì không ai biết tre có tự bao giờ chỉ biết tre đã chứng kiến mọi chuyện
xảy ra với con người từ ngày xưa, tre là bầu bạn của người Việt
- Giáo viên cho học sinh tìm hiểu nội dung của từng đoạn thơ
- Học sinh thảo luận nhóm và đưa ra nội dung, ý nghĩa của từng đoạn
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm để tìm ra những hình ảnh, chi
tiết có giá trị nghệ thuật:
- Học sinh đưa ra hình ảnh trong câu cho thấy tre giống như con người:
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm
- Những hình ảnh của cây tre tượng trưng cho tình yêu thương đồng loại
“Thương nhau tre chẳng ở riêng
Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường cho con”
- Giáo viên nhắc lại ý nghĩa của câu
Cây tre như con người, có tình yêu thương đồng loại “khó khăn bão
bùng” thì “tay ôm, tay níu” giữ đức hy sinh nhường nhịn, như những người
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mẹ Việt Nam. Nhờ có thế mà lũy thành trở nên bất diệt chiến thắng mọi kẻ
thù, mọi gian khó.
- Giáo viên cho học sinh đọc thầm cả lớp và tìm ra hình ảnh nào của
cây tre tượng trưng cho tính ngay thẳng.
- Học sinh đưa ra hình ảnh trong câu Nòi tre đâu chịu mọc cong, cây
măng mọc lên đã mang dáng thẳng thân tròn.
- Giáo viên cho học sinh đọc nối tiếp nhau đến hết bài và cho thảo luận
nhóm để tìm ra những hình ảnh nào về cây tre hoặc búp măng mà học sinh
thích nhất
- Học sinh đưa ra theo từng nhóm:
Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm, tay níu tre gàn nhau thêm
Có manh áo cộc tre nhường cho con
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã thẳng như chông lạ thường.
- Giáo viên nhắc lại nội dung đoạn 1, 2, 3 cho cả lớp 1 lần nữa và yêu
cầu học sinh tìm ra ý nghĩa ở đoạn thơ kết bài.
- Giáo viên tóm tắt lại ý chính của đoạn 4
- Học sinh trả lời: đoạn thơ ca ngợi ý chính của bài là những phẩm chất
cao đẹp, ngay thẳng, chính trực, thông qua hình ảnh của cây tre để cho học
sinh tự liên hệ bản thân với những đức tính và nét đẹp của cây tre.
- Cách sử dụng điệp từ, điệp ngữ xanh, mai sau thể hiện rất tài tình sự
kế tiếp, liên tục của các thế hệ tre già măng mọc.
- Giáo viên cho học sinh nêu lên nội dung bài thơ là gì
- Học sinh : Nội dung bài thơ là ca ngợi tình yêu thương, ngay thẳng,
chính trực, thông qua hình tượng cây tre.
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- Giáo viên cho 2,3 học sinh nhắc to lại nội dung bài và ghi nội dung
chính của bài.
c. Đọc diễn cảm và học thuộc lòng
- 1 học sinh đọc bài thơ, cả lớp đọc thầm theo
- Giới thiệu đoạn thơ cần luyện đọc
- Yêu cầu học sinh tự luyện đọc cùng nhau theo nhóm
- Giáo viên nhận xét và tuyên dương
- Tổ chức thi đọc diễn cảm và đọc thuộc long bài thơ với các nhóm
trong lớp
3. Củng cố dặn dò.
- Dặn học sinh về đọc thuộc lòng luyện đọc diễn cảm.
- chuẩn bị bài sau.
Bài 8A. Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ ?
Đọc - hiểu bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”(Tiếng Việt 4, t1A, tr.122)
Tác giả : (Đình Hải)
Quy trình một bài dạy đọc hiểu có ngữ liệu thuộc văn bản thơ được xây
dựng như sau:
I, Mục tiêu
1, Đọc thành tiếng
- Đọc đúng các từ trong bài, nhất là các từ chỉ tên nước ngoài và các từ
học sinh dân tộc thường phát âm sai: phép lạ, nảy mầm, ngọt lành, lái, thuốc
nổ, hoặc: bắt hạt giống, chớp mắt, mặt trời, ruột, ngon, tròn…
- Đọc đúng nhịp thơ.
- Biết tìn ra những chi tiết có giá trị thẩm mĩ.
- Biết thể hiện niềm vui của các bạn nhỏ khi mơ ước về một cuộc sống
tương lai tốt đẹp qua giọng đọc.
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b, Đọc hiểu
- Hiểu các từ trong bài: Phép lạ, trái bom, thuốc nổ và các từ ngữ khác
mà học sinh chưa biết nghĩa.
- Hiểu nghĩa bóng của các hình ảnh cụ thể trong bài
- Biết tìm ý chung của từng đoạn thơ và của cả bài
- Biết liên hệ nội dung của bài với kinh nghiệm của bản thân để nói về
ước mơ của bản thân học sinh hoặc các bạn.
2. Kỹ năng
- Giúp học sinh đọc lưu loát toàn bài
- Biết đọc thầm toàn bài để cảm nhận và tìm được ý của từng câu, từng
đoạn trong bài mà tác giả muốn thể hiện và gửi gắm.
- Hiểu được nội dung và ý nghĩa chính của toàn bài.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên:
+ Bảng phụ
+ Một số truyện, thơ, tranh ảnh, nói về ước mơ của trẻ em ở mọi thời đại.
+ Bảng phụ để luyện đọc.
+ Phiếu học tập có ghi các bài tập đọc hiểu.
III. Các hoạt động dạy
A. Kiểm tra bài cũ
Giáo viên kiểm tra hai đến ba em đọc thành tiếng (hoặc đọc thuộc lòng)
bài tập đọc đã học trước đó. Sau đó, đặt một số câu hỏi về nội dung bài tập
đọc để kiểm tra kĩ năng đọc hiểu.
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài
Để giới thiệu bài, giáo viên có thể sử dụng nhiều cách khác nhau như
diễn đạt bằng lời, đặt câu hỏi tu từ, sử dụng tranh ảnh minh họa, bằng hình
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ảnh để hấp dẫn, thu hút được sự chú ý của học sinh. Tuy nhiên, không quá dài
làm ảnh hưởng đến thời gian luyện đọc và tìm hiểu bài.
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a, Luyện đọc
- Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài
- Giáo viên hoặc học sinh khá giỏi đọc mẫu toàn bài thơ.
- Luyện đọc tiếng, từ (các tiếng, các từ mà học sinh hay mắc lỗi phát âm).
- Luyện đọc câu thơ theo nhịp (căn cứ vào từng thể loại mà giáo viên
hướng dẫn các em đọc theo nhịp 2/2, 4/4 hoặc 2/2/4 …).
- Giáo viên định hướng cho học sinh thảo luận và đọc, các khổ cho phù
hợp với nội dung và ý nghĩa đoạn, yêu cầu học sinh đọc tiếp nối nhau toàn bài
(2 đến 3 lượt).
- Giáo viên cho 2, 3 học sinh đọc từng khổ thơ học sinh khác đọc thầm
theo cho tới hết bài.
- Giáo viên cho 2 học sinh đọc thành tiếng toàn bài.
- Giáo viên yêu cầu học sinh phát hiện và nêu ra 1 số từ mới chưa rõ
nghĩa hoặc khó hiểu. Giáo viên giải thích hoặc cho học sinh tra từ điển hay
đọc chú giải nếu có. Kết hợp cho học sinh xem một số bức tranh, ảnh về bom,
mìn và chiến tranh.
- Học sinh đọc bài và giáo viên sửa lỗi phát âm, cách ngắt giọng cho
học sinh.
- Giáo viên kết hợp định hướng cho học sinh đọc tiếng khó, câu khó
trong bài; luyện đọc và sửa lại cho học sinh nếu có câu, từ chưa đúng.
- Học sinh được thảo luận nhóm và đưa ra những từ: Chớp mắt, mặt
trời, ruột…
- Giáo viên cho 1 – 2 học sinh đọc thành tiếng và cả lớp theo dõi và cho
học sinh đọc phần giải nghĩa những từ khó ngay trong sách để học sinh ghi
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nhớ và giúp học sinh rút ra cách đọc, giọng đọc, nhịp điệu của từng khổ thơ
và bài thơ.
b. Tìm hiểu bài
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm toàn bài và làm các bài tập mà
giáo viên đã chuẩn bị sẵn theo từng nhóm ứng với công việc sau:
- Tìm, ghi ra các từ mới chưa rõ hoặc khó hiểu mà học sinh chưa biết
chưa hiểu: Phép lạ, nảy mầm, lái…
- Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm và cùng định hướng để tìm ra
nghĩa của những từ khó và giải thích cho học sinh hiểu hơn. Nhận xét và cho
học sinh đọc to phần chú giải bên dưới nếu có.
- Cho học sinh tập cách sử dụng từ mới.
- Nhận biết câu chứa đựng ý đoạn (nếu có) thông qua bài tập về làm rõ
nghĩa của đoạn.
- Giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm yêu cầu học sinh đọc lướt
và tìm ra đề tài của bài: Nói về ước mơ của em bé muốn mình có phép lạ.
- Yêu cầu học sinh biết cách phân tích tổng hợp để tìm ra ý chính của
từng khổ thơ, để từ đó rút ra bài học hoặc liên hệ bản thân:
Khổ 1: Nói lên ước mơ về cuốc sống no đủ.
Khổ 2: Ước mơ chinh phục biển cả.
Khổ 3: Ước mơ thế giới không còn thiên tai đe dọa.
Khổ 4: Ước mơ về một thế giới hòa bình không còn chiến tranh.
- Giáo viên nhắc lại nội dung câu trả lời và định hướng thêm cho học sinh:
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm để tìm ra những hình ảnh, chi
tiết có giá trị nghệ thuật: Trái bom hóa kẹo ngọt và bi tròn
- Giáo viên cho học sinh nêu lên nội dung bài thơ là gì
Bài thơ nói lên những ức mơ cao đẹp và cuộc sống no đủ yên bình
trong tương lai của các bạn nhỏ.

84

- Giáo viên cho 2, 3 học sinh nhắc to lại nội dung bài và ghi nội dung
chính của bài.
c. Đọc diễn cảm và học thuộc long
- 1 học sinh đọc bài thơ, cả lớp đọc thầm theo
- Giới thiệu đoạn thơ cần luyện đọc
- Yêu cầu học sinh tự luyện đọc cùng nhau theo nhóm
- Giáo viên nhận xét và tuyên dương
- Tổ chức thi đọc diễn cảm và đọc thuộc long bài thơ với các nhóm
trong lớp
3. Củng cố dặn dò.
Bài 21B. Đất nước đổi thay
Đọc – hiểu bài thơ “Bè xuôi sông La” (Tiếng Việt 4, t2A tr.43)
Tác giả: (Vũ Duy Thông)
Quy trình một bài dạy đọc hiểu có ngữ liệu thuộc văn bản thơ được xây
dựng như sau:
I, Mục tiêu
1, Đọc thành tiếng
- Đọc đúng các tiếng từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của các phương
ngữ : muồng đen, trong veo, mươn mướt, thong thả, lim dim, long lanh…
- Đọc đúng nhịp thơ, đọc trôi chatr được toàn bài. Ngắt nghie hơi sau
các dấu câu, giữa các cụm từ, đọc diễn cảm bài thơ với dọng nhẹ nhàng trìu
mến phù hợp với nội dung miêu tả cảnh đẹp thanh bình, êm ả của dòng sông
La, với tâm trạng của người đi bè say mê ngắm cảnh và ước mơ về tương lai.
b, Đọc hiểu
- Hiểu nội dung bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La, nói lên tài
năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước
bất chấp bom đạn của kẻ thù.
- Hiểu nghĩa của các từ: dẻ cau, táu mật, lát chun, lát hoa, muông đen,
trái đất, mươn mướt, …
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- Biết tìm ý chung của từng đoạn thơ và của cả bài
- Giúp học sinh đọc lưu loát toàn bài
- Biết đọc thầm toàn bài để cảm nhận và tìm được ý của từng câu, từng
đoạn trong bài mà tác giả muốn thể hiện và gửi gắm.
- Biết liên hệ nội dung của bài với kinh nghiệm của bản thân để nói về
ước mơ của bản thân học sinh hoặc các bạn.
2. Kỹ năng
- Biết liên hệ nội dung của bài với kinh nghiệm của bản thân để nói về
ước mơ của bản thân học sinh hoặc các bạn.
- Hiểu được nội dung và ý nghĩa chính của toàn bài.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên:
+ Bảng phụ
+ Một số truyện, thơ, tranh ảnh.
+ Bảng phụ để luyện đọc.
+ Phiếu học tập có ghi các bài tập đọc hiểu.
III. Các hoạt động dạy
A. Kiểm tra bài cũ
Giáo viên kiểm tra hai đến ba em đọc thành tiếng (hoặc đọc thuộc lòng)
bài tập đọc đã học trước đó. Sau đó, đặt một số câu hỏi về nội dung bài tập
đọc để kiểm tra kĩ năng đọc hiểu.
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài
Để giới thiệu bài, giáo viên có thể sử dụng nhiều cách khác nhau như
diễn đạt bằng lời, đặt câu hỏi tu từ, sử dụng tranh ảnh minh họa, bằng hình
ảnh để hấp dẫn, thu hút được sự chú ý của học sinh. Tuy nhiên, không quá dài
làm ảnh hưởng đến thời gian luyện đọc và tìm hiểu bài.
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2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a, Hướng dẫn đọc
- Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc và tìm hiểu bài
- Giáo viên hoặc học sinh khá giỏi đọc mẫu toàn bài thơ.
- Luyện đọc thành tiếng, từ (các tiếng, các từ mà học sinh hay mắc lỗi
phát âm).
- Luyện đọc câu thơ theo nhịp (căn cứ vào từng thể loại mà giáo viên
hướng dẫn các em đọc theo nhịp 2/2, 4/4 hoặc 2/2/4 …).
- Giáo viên định hướng cho học sinh thảo luận và đọc, các khổ cho phù
hợp với nội dung và ý nghĩa đoạn, yêu cầu học sinh đọc tiếp nối nhau toàn bài
(2 đến 3 lượt).
Ví dụ: Luyện cho học sinh đọc câu thơ
Bè đi/ chiều thì thầm
Gỗ lượn đàn/ thong thả
- Giáo viên cho 2, 3 học sinh đọc từng khổ thơ học sinh khác đọc thầm
theo cho tới hết bài.
- Giáo viên cho 2 học sinh đọc thành tiếng toàn bài.
- Giáo viên yêu cầu học sinh phát hiện và nêu ra 1 số từ mới chưa rõ
nghĩa hoặc khó hiểu:
- Học sinh đọc bài và giáo viên sửa lỗi phát âm, cách ngắt giọng cho
học sinh.
- Giáo viên kết hợp định hướng cho học sinh đọc tiếng khó, câu khó
trong bài; luyện đọc và sửa lại cho học sinh nếu có câu, từ chưa đúng: muồng
đen, trong veo, mươn mướt, thong thả, lim dim, long lanh…
- Giáo viên cho 1 – 2 học sinh đọc thành tiếng và cả lớp theo dõi và cho
học sinh đọc phần giải nghĩa những từ khó ngay trong sách để học sinh ghi
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nhớ và giúp học sinh rút ra cách đọc, giọng đọc, nhịp điệu của từng khổ thơ
và bài thơ.
b. Tìm hiểu bài
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm toàn bài và làm các bài tập mà
giáo viên đã chuẩn bị sẵn theo từng nhóm ứng với công việc sau:
- Tìm, ghi ra các từ mới chưa rõ hoặc khó hiểu mà học sinh chưa biết
chưa hiểu.
- Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm và cùng định hướng để tìm ra
nghĩa của những từ khó và giải thích cho học sinh hiểu hơn. Nhận xét và cho học
sinh đọc to phần chú giải bên dưới: Sông La: con sông chảy qua tỉnh Hà Tĩnh
Dẻ cau, táu mật, muồng đen, trai đất, lát chun, lát hoa: Tên gọi của
các loại gỗ quý
- Cho học sinh tập cách sử dụng từ mới.
- Nhận biết câu chứa đựng ý đoạn (nếu có) thông qua bài tập về làm rõ
nghĩa của đoạn.
- Giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm yêu cầu học sinh đọc lướt
và tìm ra đề tài của bài: Bài thơ nói về vẻ đẹp của dòng sông La
- Yêu cầu học sinh biết cách phân tích tổng hợp để tìm ra ý chính của
từng khổ thơ, để từ đó rút ra bài học hoặc liên hệ bản thân:
Khổ 1: Khung cảnh Sông La khi vừa xuôi bè.
Khổ 2: Cảm xúc khi nhìn thấy vẻ đạp của dòng sông La.
Khổ 3: Vẻ đẹp và sự thanh bình của dòng sông La.
Khổ 4:Mơ tưởng của tác giả về tương lai, sức mạnh của con người Việt
Nam trong bom đạn.
- Giáo viên nhắc lại nội dung câu trả lời và định hướng thêm cho học sinh:
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm để tìm ra những hình ảnh, chi
tiết có giá trị nghệ thuật: long lanh, im mát, trong veo, mươn mướt, gỗ lượn
đàn, như bầy trâu, song lanh lanh vẩy cá.
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- Giáo viên cho học sinh nêu lên nội dung bài thơ là gì: Ca ngợi vẻ đẹp
hung vĩ mà bình yên của dòng sông La và nói lên sức mạnh của con người
Việt Nam trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước, bất chấp bom đạn
của kẻ thù
- Giáo viên cho 2, 3 học sinh nhắc to lại nội dung bài và ghi nội dung
chính của bài.
c. Đọc diễn cảm và học thuộc long
- 1 học sinh đọc bài thơ, cả lớp đọc thầm theo
- Giới thiệu đoạn thơ cần luyện đọc
- Yêu cầu học sinh tự luyện đọc cùng nhau theo nhóm
- Giáo viên nhận xét và tuyên dương
- Tổ chức thi đọc diễn cảm và đọc thuộc long bài thơ với các nhóm
trong lớp
3.3. Kết quả thực nghiệm
Bảng 3.1. Kết quả đánh giá bài thơ “Tre Việt Nam”
Tên đánh giá

Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng

- Đọc đúng: Tự, bão bùng, ôm
níu, chẳng ở riêng, đâu chịu, nhọn

85%

60%

90%

70%

- Nhắc lại thông tin chính của bài

90%

60%

- Làm rõ nội dung thông báo của câu

92%

65%

95%

70%

như chông, là thường, dáng thẳng,
thân tròn, lạ đâu.
- Học sinh tìm và giải nghĩa được một
số từ mới và từ khó

- Tóm lược toàn bài và nêu ý chính
toàn bài

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
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Bảng 3.2. Kết quả đánh giá bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”
Tên đánh giá

Lớp thực nghiệm

Lớp đối chứng

85%

75%

90%

70%

92%

75%

90%

68%

90%

70%

- Đọc đúng: Phép lạ, nảy mầm,
ngọt lành
- Học sinh tìm và giải nghĩa được
một số từ mới và từ khó
- Nhắc lại thông tin chính của bài
- Làm rõ nội dung thông báo của
câu
- Tóm lược toàn bài và nêu ý chính
toàn bài

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
Bảng 3.3. Kết quả đánh giá bài thơ “Bè xuôi sông La”
Tên đánh giá

Lớp thực nghiệm

Lớp đối chứng

85%

75%

90%

70%

92%

75%

90%

68%

90%

70%

- Đọc đúng: Sông La, dẻ cau, táu
mật, trai đất, muồng đen, lát
chun, lát hoa
- Học sinh tìm và giải nghĩa được
một số từ mới và từ khó
- Nhắc lại thông tin chính của bài
- Làm rõ nội dung thông báo của
câu
- Tóm lược toàn bài và nêu ý chính
toàn bài

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
Kết quả thực nghiệm dựa trên sự nhận xét, đánh giá của giáo viên mà học
sinh dân tộc thái đạt được khi làm bài kiểm tra sau mỗi giờ dạy. Kết quả cụ
thể như sau:
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Bảng: 3.4. Kết quả học tập của học sinh lớp 4 dân tộc Thái
sau giờ thực nghiệm
Xếp loại
Giỏi
(tốt)
Khá
(khá tốt)
Trung bình
Yếu
Kém
Tổng

Lớp thực nghiệm
Lớp 4A3
Số lượng
Tỉ lệ %

Lớp đối chứng
Lớp 4A4
Số lượng
Tỉ lệ %

11

55%

6

30%

7

35%

4

20%

2
0
0
20

10%
7
35%
0%
3
15%
0%
0
0%
100%
20
100%
(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)

Biểu đồ: 3.1. Thể hiện kết quả học tập của lớp thực nghiệm
và lớp đối chứng

(Nguồn: kết quả tính toán của tác giả)
Trong quá trình thực nghiệm trên 2 lớp: Lớp đối chứng và lớp thực
nghiệm bằng việc áp dụng thiết kế dạy học với những kĩ năng đọc hiểu đã
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đưa ra trong chương 2 chúng tôi đã thu được những kết quả không chỉ trong
bài kiểm tra mà ngay cả trong quá trình dạy và học từng giờ học của học sinh:
Với lớp thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy sự hào hứng học tập của học
sinh và sự nhiệt huyết của giáo viên trong bài dạy, bằng sự áp dụng kĩ năng
cùng với những phương tiện kĩ thuật dạy học đã giúp cho không khí lớp học
vui vẻ và đặc biệt học sinh chủ động trong từng nội dung bài, chủ động phát
biểu và nêu ý kiến nhận định của mình và của nhóm học dưới sự định hướng
của giáo viên. Đặc biệt hơn nữa là những học sinh của lớp thực nghiệm là
sinh dân tộc Thái với tâm lí nhút nhát, rụt rè đã mạnh dạn hơn, cởi mở trao
đổi và thể hiện bản thân theo từng nội dung bài học. Tạo ra một không khí lớp
học vui vẻ, sôi nổi và hào hứng.
Sau tiết dạy chúng tôi đã gặp gỡ và trao đổi với một số học sinh trong lớp
học về cảm nhận và suy nghĩ của các em sau giờ học thì hầu hết các em đầu
nói rằng buổi học hôm nay rất vui và thú vị, em rất thích …
Với lớp đối chứng: Giáo viên vẫn sử dụng giáo án và phương pháp dạy
học thường xuyên của mình, so sánh với độ hứng thu học theo kĩ năng mới
với lớp thực nghiệm thì có phần kém hào hứng hơn. Việc thể hiện bản thân
của học sinh cũng chưa thật sự được thể hiện hết.
Tỉ lệ học sinh giỏi lớp thực nghiệm là 55% cao hơn lớp đối tới chứng
25%, tỉ lệ học sinh giỏi tăng lên rõ rệt. Lớp đối chứng số lượng học sinh giỏi
là 6 em nhưng với lớp thực nghiệm số học sinh giỏi là 11 em cao hơn 5 em.
Tỉ lệ học sinh khá cũng có sự chênh lệnh, ở lớp thực nghiệm học sinh khá là7
học sinh chiếm tỉ lệ là 35%, còn lớp đối chứng có 4 học sinh khá chỉ đạt
20%. Tỉ lệ học sinh trung bình ở lớp đối chứng khá cao lên tới 7 học sinh
trung bình chiếm 35%, trong khi lớp thực nghiệm chỉ có 2 học sinh với tỉ lệ
là 10%. Học sinh yếu không còn ở lớp thực nghiệm trong khi lớp đối chứng
vẫn còn 3 học sinh yếu chiếm tỉ lệ là 15%.
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Như vậy, Kết quả nghiên cứu của luận văn đã khẳng định tính hiệu quả
của các kĩ năng mà tác giả thực hiện trong luận văn đưa ra để rèn kĩ năng đọc
hiểu cho học sinh dân tộc Thái lớp 4 tại trường tiểu học Thị trấn Ít Ong A
huyện Mường La – tỉnh Sơn La là đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và phù
hợp, có tính khả thi và tính ứng dụng rộng rãi.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Với phần thiết kế thực nghiệm dạy học, chúng tôi tiến hành thiết kế 2
giáo án mẫu nhằm vận dụng các biện pháp rèn kỹ năng dạy và học đọc hiểu ở
những bài Tập đọc hiểu thơ cụ thể. Giáo án đã có sự tiếp thu những ý kiến bổ
sung, góp ý của các thầy cô giáo khối 4 trường tiểu học Thị trấn Ít Ong A
huyện Mường La – tỉnh Sơn La. Thiết kế giáo án bài “Tre Việt Nam”, thiets
kế giáo án là bài “Nếu chúng mình có phép lạ” và bài “Bè xuôi sông La”
trong hướng dẫn dạy học Tiếng Việt 4 tập 1A, 1 B và tập 2A, 2B.
Việc sử dụng những kỹ năng của đề tài vào bài giảng kết hợp thêm
những công cụ hỗ trợ dạy học, làm cho kết quả của học sinh được nâng lên rõ
rệt. Học sinh tiếp thu bài nhanh hơn, giờ học sôi nổi hơn với những nội dung
giải nghĩa từ và tìm từ mới trong bài cũng như việc giải nghĩa từ khi ứng với
nội dung và thực tế. Ngoài ra phần liên hệ bản thân với bài học của học sinh
cũng được học sinh mạnh dạn phát biểu ý kiến và nhận định của bản thân.
Như vậy, quá trình thực nghiệm, chúng tôi thấy các biện pháp đề xuất
rèn kỹ năng đọc hiểu được đề xuất trong đề tài là phù hợp với thực tiễn, phát
huy được tài năng của giáo viên cũng như khả năng sáng tạo, tích cực của học
sinh, tạo hứng thú, môi trường học, môi trường Tiếng việt thân thiện và đạt
hiệu quả. Đặc biệt là học sinh học sinh dân tộc Thái, với đặc điểm tâm lý rụt
rè, thiếu tự tin do khả năng phát âm còn kém, còn hay mắc lỗi. Nhưng học
sinh cũng đã mạnh dạn hơn với việc đọc và tìm hiểu bài của mình. Tìm và đọc
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được những từ khó, hiểu về nội dung câu từ ứng vào bài học cụ thể. Kết quả
đạt được là thành công của giáo viên và học sinh.
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PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Rèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh dân tộc Thái thông qua phân môn
Tập đọc là một việc làm rất cẩn thiết, không thể thiếu trong quá trình giảng
dạy và học tập môn Tiếng Việt. Ở nhà trường tiểu học, quá trình này góp
phần to lớn vào việc hình thành kỹ năng đọc, đọc hiểu, bổ sung kiến thức cho
học sinh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc rèn luyện kỹ năng đọc hiểu trong
nhà trường tiểu học hiện nay chưa thực sự được quan tâm đúng mức và rèn
luyện thường xuyên.
Quá trình nghiên cứu luận văn, chúng tôi đã nghiên cứu, tổng hợp cụ thể
những vẫn đề lí luận và thực tiễn về vai trò và thực trạng của việc rèn kỹ năng
đọc hiểu cho học sinh dân tộc Thái. Đó chính là những căn cứ lí luận cho việc
triển khai các vẫn đề nghiên cứu trong luận văn.
Từ khảo sát thực tế trên 40 học sinh dân tộc Thái tại 2 lớp 4 trường tiểu
học Thị trấn Ít Ong A huyện Mường La – tỉnh Sơn La, chúng tôi đã thấy được
những thuận lợi và khó khăn trong việc rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cgho học
sinh như sau:
Thuận lợi: về cơ bản là nhà trường có đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật
chất phục vụ cho việc học của học sinh, đội ngũ giảng dạy củ thể là các
giáo viên trực tiếp giảng dạy khối lớp 4 có trình độ, năng lực, chuyên môn,
tận tình với công việc, quan tâm tới học sinh. Đặc biệt học sinh dân tộc
Thái ở đây có nhiều tài liệu và phương tiện phục vụ cho việc học Tập đọc ở
lớp cũng như ở nhà.
Song bên cạnh đó vẫn gặp phải không ít những khó khăn như: Chưa tạo
được hứng thú đối với học sinh, câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu bài còn chung
chung chưa khai thác triệt để nội dung bài học, các phương tiện trược quan
chưa được đưa vào sử dụng một cách hiệu quả. Đặc biệt môi trường học
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Tiếng Việt của học sinh còn hạn hẹp. Học sinh còn chưa nhận thức được rõ
tầm quan trọng của việc học Tiếng Việt, học sinh còn chịu ảnh hưởng nhiều
bởi tiếng mẹ đẻ nên kỹ năng đọc hiểu chậm, nhiều em còn tự ti, nhút nhát
chưa tích cực tham gia phát biểu ý kiến.
Dựa trên cơ sở những tiền đề lí luận và thực tiễn khảo sát chương 1.
Chúng tôi nhận thấy các biện pháp dạy học đề xuất bước đầu đã phát huy
được năng lực của giáo viên và tạo được hứng thu cho học sinh, chất lươngo
học của học sinh đạt hiệu quả cao. Như vậy, việc vận dụng linh hoạt các biện
pháp dạy học đã đề xuất vào dạy phân môn Tập đọc cho học sinh dân tộc Thái
lớp 4 – trường Tiểu học Thị trấn Ít Ong A có tính khả thi.
Tuy nhiên trên thực tế, các biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh
dân tộc Thái trong nhà trường tiểu học vô cùng phong phú, sinh động nhưng
do thời gian có hạn chúng tôi chỉ đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất một số
kỹ năng dạy học cơ bản nhất cho việc dạy học đọc hiểu thơ trong phân môn
Tập đọc lớp 4 tại trường Tiểu học Thị trấn Ít Ong A huyện Mường La – tỉnh
Sơn La. Chúng tôi hi vọng sẽ có cơ hội nghiên cứu vấn đề này một cách toàn
diện hơn.
2, Khuyến nghị
Có thể thấy rằng để rèn được kỹ năng đọc hiểu cho học sinh dân tộc Thái
đặc biệt là với việc đọc hiểu các bài thơ là một việc rất khó. Nhưng nếu làm
tốt, thì học sinh sẽ có hứng thú với các tác phẩm thơ nói riêng việc đọc hiểu
nội dung bài nói chung trong môn Tiếng Việt và cũng như các môn học khác.
Điều dễ dàng nhận thấy là trong việc áp dụng mô hình trường học mới ở Việt
Nam. Một mô hình mới với nhiều trải nghiệm hay và bổ ích cho học sinh, phù
hợp cho việc dạy học đọc hiểu bởi nội dung dạy học theo mô hình VINEN
được thiết kế theo nguyên tắc học cái mới trên cơ sở cái cũ cái học sinh đã
biết. Điều này hỗ trợ học sinh huy động kinh nghiệm của bản thân và của
nhóm để tiếp cận và hình thành kiến thức, kĩ năng. Với phân môn tập đọc,
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phàn đọc hiểu học sinh phải được trải nghiệm thì việc hiểu được từng câu
chữ, từng nội dung vấn đề và ý nghĩa của bài học dễ dàng và nhanh nhất.
Vì vậy, Để nâng cao kĩ năng đọc hiểu cho học sinh dân tộc Thái thông
qua phân môn Tập đọc lớp 4, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số ý kiến sau:
Thứ nhất: Giáo viên là người có vai trò quan trọng nhất trong việc tổ
chức, hướng dẫn và rèn kỹ năng cho học sinh học sinh. Giáo viên là người lựa
chọn kiến thức, nội dung, hình thức hướng dẫn học sinh trau dồi kĩ năng đọc
hiểu, do đó phải không ngừng nâng cao nhận thức của bản thân, trau dồi
chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững những phương pháp giảng dạy bộ môn, rèn
kỹ năng chuyền đạt để gây được hứng thú cho học sinh.
Thứ hai: Nhà trường phải tạo được môi trường học Tiếng Việt cho học
sinh dân tộc Thái nói riêng, học sinh dân tộc thiểu số nói chung một cách
hiệu quả.
Thứ ba: Phụ huynh học sinh cần quan tâm và tạo điều kiện để học sinh
được giao tiếp bằng Tiếng Việt cũng như rèn kỹ năng đọc Tiếng Việt cho học
sinh có như vậy học sinh mới hiểu được hết nội dung bài học.
Thứ tư: Về các biện pháp rèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh tân tộc Thái,
ngoài những biện pháp luận văn đưa ra thì giáo viên cũng cần tăng cường tích
cực tìm tòi các biện pháp hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với đối tượng và địa
phương để đạt được mục tiêu đề ra.
Những vấn đề chúng tôi trình bày trong luận văn chỉ là một đóng góp
nhỏ về việc rèn kỹ năng đọc hiểu cho học sinh dân tộc Thái. Qua dạy học
phân môn Tập đọc lớp 4 trường Tiểu học Thị trấn Ít Ong A – Mường La, kết
quả đạt được bước đầu đã được giáo viên và học sinh hưởng ứng nhiệt tình.
Đây sẽ là tiền đề để chúng tôi xây dựng những biện pháp hay hơn, những lý
luận triệt để nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học phân môn Tập đọc nói
riêng và môn Tiếng Việt nói chung ở Tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy
học hiện nay. Luận văn rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý
thầy cô để luận văn được toàn diện hơn.
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG DẠY HỌC PHÂM MÔN TẬP ĐỌC
PHẦN ĐỌC HIỂU THƠ
Khối lớp 4 trường Tiểu học Thị trấn Ít Ong A huyện Mường La – tỉnh Sơn La
(dành cho giáo viên)
Mời thầy cô tham gia trả lời các câu hỏi sau:
Họ và tên:…………………………………. Giới tính: …………………….
Trình độ chuyên môn: ………………………
Số năm công tác: ……………………………
Dạy lớp: ……………………………………..
Giáo viên trường: ……………………………
Câu 1: Theo thầy (cô), Tập đọc có vai trò quan trọng như thế nào trong
việc dạy học tiếng Việt cho học sinh lớp 4 dân tộc thiểu số?
Mức độ

Số lượng

Tỉ lệ

Rất quan trọng
Bình thường
Không quan trọng
Câu 2: Khi dạy đọc hiểu, thầy cô thấy HS thường gặp khó khăn nào?
Khó khăn
Phân tích và hiểu đúng từ, câu
Tìm hiểu nội dung đoạn
Rút ra được nội dung ý nghĩa bài
đọc

Số lượng

Tỉ lệ

Câu 3: Khi dạy đọc hiểu, thầy cô thường tập trung vào hoạt động nào?
Các hoạt động

Số lượng

Tỉ lệ

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Luyện đọc lại – diễn cảm
Câu 4: Theo thầy cô, văn bản thơ có vị trí như thế nào trong việc dạy
đọc hiểu?
Mức độ

Số lượng

Tỉ lệ

Rất quan trọng
Bình thường
Không quan trọng
Câu 5: Theo thầy (cô), dạy đọc hiểu cho học sinh dân tộc thiểu số bằng
những kĩ năng nào để đạt hiệu quả cao?
Các hoạt động

Số lượng

Tỉ lệ

Phát âm chuẩn
Đọc mẫu
Đọc nhiều lần
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã tham gia trả lời câu hỏi!

PHỤ LỤC 2
PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG HỌC TẬP MÔN TẬP ĐỌC
PHẦN ĐỌC HIỂU THƠ
Dành cho học sinh lớp 4 trường Tiểu học Thị trấn Ít Ong A huyện Mường
La – tỉnh Sơn La
Mời học sinh tham gia trả lời các câu hỏi sau:
Họ và tên

: …………………………………. Tuổi: ………………….

Lớp

: ………………………………..

Dân tộc

: ………………………………..

Họ và tên bố: ………………………….. Nghề nghiệp: …………………
Họ và tên mẹ: …………………………. Nghề nghiệp: ………………....
Nơi ở

: ………………………………………………………….....

Câu hỏi 1: Em có những sách gì phục vụ cho việc học tập môn Tập đọc?
Số lượng

Tên sách

Tỉ lệ

Sách giáo khoa
Vở bài tập Tiếng Việt
Sách Tiếng Việt nâng cao
Các tài liệu khác
Câu hỏi 2: Thời gian học bài ở nhà, em có thường xuyên luyện đọc các
bài Tập đọc không?
Mức độ
Số lượng
Tỉ lệ %

Có

không

Câu hỏi 3: Em thường gặp khó khăn trong phần nào của giờ Tập đọc?
Các hoạt động

Số lượng

Tỉ lệ

Luyện đọc đúng
Tìm hiểu bài
Đọc diễn cảm
Câu hỏi 4: Trong giờ học Tập đọc các bài thơ em thích nhất phần nào?
Các hoạt động

Số lượng

Tỉ lệ

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Tìm hiểu những hình ảnh
mang tính nghệ thuật
Đọc diễn cảm
Câu hỏi 5: Trong quá trình tìm hiểu bài em đã có ý thức rèn luyện các
kỹ năng:
Các hoạt động

Số lượng

Tỉ lệ

Phát hiện được các từ mới
Xác định được đề tài của bài học
Làm rõ nghĩa từ mới
Nhắc lại thông tin chính
Làm rõ nội dung thông báo
Liên hệ cá nhân sau khi học xong
một bài
Câu hỏi 6: Em có thích học môn Tập đọc không?
Độ tin cậy

Có

Không

Số lượng
Tỉ lệ
Xin chân thành cảm ơn học sinh đã trả lời câu hỏi!

PHỤ LỤC 3
PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG ĐỌC HIỂU THƠ
CỦA HỌC SINH LỚP 4
Đối tượng điều tra: học sinh lớp 4
Số lượng 40 em học sinh lớp 4A3 và lớp 4 A 4
Dân tộc: Thái
Thời gian điều tra: Tháng 4/ 2015 và tháng 9, 10/ 2016
Đọc thầm toàn bài thơ rồi làm các bài tập cho bên dưới
NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ
Nếu chúng mình có phép lạ

Nếu chúng mình có phép lạ

Bắt hạt giống nẩy mầm nhanh

Hái triệu vì sao xuống cùng

Chớp mắt thành cây đầy quả

Đúc thành ông mặt trời mới

Tha hồ hái chén ngọt lành.

Mãi mãi không có mùa đông.

Nếu chúng mình có phép lạ

Nếu chúng mình có phép lạ

Ngủ dậy thành người lớn ngay

Hóa trái bom thành trái ngon

Đứa thì lặn xuống đáy biển

Trong ruột không còn thuốc nổ

Đứa thì ngồi lái máy bay

Chỉ toàn kẹo với bi tròn
Nếu chúng mình có phép lạ!
Nếu chúng mình có phép lạ!
ĐÌNH HẢI

Bài 1: Tìm từ trong bài có nghĩa nêu ở mỗi dòng sau để điền vào từng
chỗ trống.
- Loại chất có khả năng phá hủy và gây thương tích khi nổ gọi là:
…………………………………………………………………………………
- Loại vũ khí giết người có vỏ bằng sắt, bên trong chứa chất gây nổ gọi là:
…………………………………………………………………………………

- Khả năng bí ẩn tạo ra những điều thần kì gọi là:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bài 2: Đánh dấu X vào  trước những câu trả lời đúng cho câu hỏi sau.
Câu thơ “Nếu chúng mình có phép lạ!” được lặp lại nhiều lần để nói lên
điều gì?
 Các bạn nhỏ mơ ước nhiều điều
 Nhấn mạnh những mơ ước của các bạn nhỏ được nói đến trong bài.
 Mơ ước của các bạn nhỏ là những mơ ước thiết tha, cháy bỏng, chứa
đựng niềm tin của các bạn, là những mơ ước sẽ thành sự thật.
Bài 3: Viết ý kiến giải thích của em về ý nghĩa của những hình ảnh sau
vào từng chỗ chấm.
- Biến hạt giống trong chớp mắt thành cây đầy quả:
……………………………………………………………………………….
- Sau giấc ngủ trở thành người lớn trở thành nghề thợ lặn, làm nghề lái máy
bay:
…………………………………………………………………………………
- Mặt trời luôn tỏa ánh nắng để thế giới không có mùa đông:
…………………………………………………………………………………
- Trái bom biến thành trái ngon, trong ruột chỉ có kẹo để ăn và bi để chơi:
…………………………………………………………………………………
Bài 4: Dựa vào kết quả của bài tập 3, hãy viết ý chung của cả bài thơ
vào chỗ trống.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Bài 5: Trao đổi, thảo luận cùng nhóm mình, viết đoạn văn ngắn nói về
những ước mơ của học sinh, nếu được tặng một phép lạ.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

PHỤ LỤC 3
GIÁO ÁN ĐỌC HIỂU THƠ CỦA HỌC SINH LỚP 4
Bài 8A. Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ
Đọc – hiểu bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”(Tiếng Việt 4, t1A,
tr.122)
(Đình Hải)
Hoạt động dạy
I . Ổn định tổ chức:

TG

Hoạt động học

1’

- Cho lớp hát 1 bài hát
II. Kiểm tra bài cũ:

3’

- Gọi 3 HS đọc bài : “Ở Vương quốc

- 3 HS đọc và trả lời theo yêu cầu
của giáo viên. Cả lớp theo dõi nhận

Tương Lai”, giáo viên hỏi:

xét và bổ sung cho bạn.

+ Các bạn nhỏ trong công xưởng xanh
sáng chế ra những gì?
+ Các phát minh ấy thể hiện những ước
mơ gì của con người?
+ Em thấy những gì ở vương quốc
tương Lai?
- Nhận xét.
III. Dạy bài mới:
a, Giới thiệu bài: Ghi bảng

2’

- HS ghi đầu bài vào vở

b, Nội dung:
* Luyện đọc:
- Đọc toàn bài
+ Giáo viên nhận xét qua về giọng đọc,
cách đọc.

10’
- 1 HS đọc

- GV chia đoạn: bài chia làm 4 phần

- HS đánh dấu từng phần

- Gọi 4 HS đọc nối tiếp đoạn

- 4 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1,

- Luyện đọc từ khó

- 1 HS nêu chú giải SGK.

+ Giáo viên theo dõi, sửa lỗi phát âm

- HS luyện đọc theo cặp.

cho học sinh.

- Lắng nghe.

Ví dụ: Phép lạ, nảy mầm, ngọt lành,
lái….
- Đọc nối tiếp đoạn lần 2.

- Đọc nối tiếp đoạn lần 2

nêu chú giải
- Luyện đọc theo cặp.
- Đọc mẫu toàn bài.
* Tìm hiểu bài:
- Giáo viên cho cả lớp đọc thầm toàn 13’ - 1 HS đọc thầm, trả lời câu hỏi.
bài 1 lượt:
- Giáo viên yêu cầu học sinh phát hiện

- Học sinh phát hiện tìm từ chưa rõ

và nêu ra 1 số từ mới chưa rõ nghĩa

nghĩa VD: đúc trái bom, hạt giống

hoặc khó hiểu. Giáo viên giải thích

….

hoặc cho học sinh tra từ điển hay đọc
chú giải nếu có. Kết hợp cho học sinh
xem một số bức tranh, ảnh về bom, mìn
và chiến tranh.
+ Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần

+ Câu thơ: “ Nếu chúng mình có

trong bài ?

phép lạ” được lặp đi lặp lại nhiều

- Phép lạ: phép làm thay đổi được mọi

lần, mỗi lần bắt đầu một khổ thơ.

vật như mong muốn

Lặp lại 2 lần khi kết thúc bài thơ.

+ Việc lặp lại nhiều lần câu thơ đó nói

+ Nói lên ước muốn của các bạn

lên điều gì ?

nhỏ rất tha thiết. Các bạn luôn mong
mỏi một thế giới hoà bình tốt đẹp để
trẻ em được sống đầy đủ và hạnh
phúc.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo

- Học sinh thảo luận theo nhóm

luận và tìm ý chính từng khổ thơ.
+ Mỗi khổ thơ nói lên điều gì? Những

- Từng nhóm nêu, nhóm khác nhận

điều ước ấy là gì?

xét và bổ sung
+ Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước
của các bạn nhỏ.
Khổ 1: Ước mơ cây mau lớn để cho
quả ngọt.
Khổ 2: Ước mơ trở thành người
10’ lớn để làm việc.
Khổ 3: Ước mơ không còn mùa
đông giá rét
Khổ 4: Ước mơ không còn chiến
tranh.

+ Em hiểu câu thơ: “Mãi mãi không

+ Câu thơ nói lên ước muốn của các

còn mùa đông” ý nói gì?

bạn Thiếu Nhi. Ước không có mùa
đông giá lạnh, thời tiết lúc nào cũng
dễ chịu, không còn thiên tai gây bão
lũ hay bất cứ tai hoạ nào đe doạ con

+ Câu thơ : “Hoá trái bom thành trái

3’

người.

2’

+ Ước thế giới hoà bình không còn

ngon” có nghĩa là mong ước điều gì?

bom đạn, chiến tranh.

+ Em có nhận xét gì về ước mơ của các

+ Đó là những ước mơ lớn, những

bạn nhỏ trong bài thơ?

ước mơ cao đẹp, ước mơ về một
cuộc sống no đủ, ước mơ được làm
việc, ước mơ không còn thiên tai,
thế giới chung sống trong hoà bình.

+ Em thích ước mơ nào trong bài thơ?

+ VD: Em thích ước mơ ngủ dậy

Vì sao?

thành người lớn ngay để chinh phục
đại dương, bầu trời. Vì em rất thích
khám phá thế giới.

- Bài thơ nói lên điều gì ?

* Nội dung: Bài thơ nói lên những

Đại ý: Bài thơ nói lên những ước mơ

ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của

cao đẹp và cuộc sống no đủ yên bình

các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về

trong tương lai của các bạn nhỏ.

một thế giới tốt đẹp.

- Giáo viên cho học sinh nhắc lại, giáo

- HS ghi vở – nhắc lại nội dung

viên chốt lại ý kiến đúng.
*Đọc diễn cảm:
- Hướng dẫn giọng đọc
- Đọc nối tiếp nhau từng khổ thơ để tìm
ra cách đọc hay.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc một

- 4 HS đọc nối tiếp toàn bài, cả lớp

đoạn thơ trong bài.

theo dõi cách đọc.

+ Cho học sinh thảo luận nhóm và rút

- HS theo dõi tìm cách đọc, nhịp

ra cách đọc, nhịp.

điệu

- Giáo viên dùng bảng phụ để gạch chỗ
ngắt nghỉ mà các nhóm nêu.
Khổ 1: 3/3; 3/3;2/4;2/4

- Học sinh nêu và đọc theo yêu cầu

Khổ 2: 3/3; 2/4; 1/5; 1/5

của giáo viên.

Khổ 3: 3/3; 4/2; 1/5; 2/4
Khổ 4: 3/3; 3/3; 2/4; 3/3
Khổ 5: 3/3; 3/3
Giọng đọc thể hiện niềm vui, niềm tin
của các bạn nhỏ về một tương lai cao
đẹp.
+ Luyện đọc theo cặp
- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc
lòng toàn bài.
- Nhận xét.

- 2, 4 HS thi đọc diễn cảm và đọc

+ Giáo viên nhận xét và biểu dương

thuộc lòng.

các nhóm đọc tốt.

- Nhận xét, bình chọn bạn đọc hay

- Liên hệ bản thân

và thuộc nhất.

+ Giáo viên hỏi học sinh : Nếu có ước

- Học sinh trả lời theo quan điểm cá

mơ em sẽ ước mơ điều gì

nhân

IV. Củng cố:
+ Bài thơ nói lên điều gì?
V. Tổng kết – Dặn dò:

- 2, 3 HS nhắc lại nội dung bài.

- Nêu lại nội bài.
- Nhận xét giờ học.

- Lắng nghe, ghi nhớ.

- Dặn HS về đọc bài và chuẩn bị bài
sau: “Đôi giày ba ta màu xanh”.

- Học sinh chuẩn bị bài sau

