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Để hoàn thành luận văn thạc sĩ – công trình nghiên cứu khoa học này,
tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo: TS. Nguyễn Văn Hồng,
TS. Vũ Tiến Dũng cùng BGH, các thầy cô giáo phòng Sau đại học – Trường
Đại học Tây Bắc.
Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới TS. Nguyễn Văn Hồng, TS. Vũ
Tiến Dũng đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi thực hiện luận văn thạc sĩ này.
Xin chân thành cảm ơn BGH, các thầy cô Phòng Sau đại học – Trường
Đại học Tây Bắc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện luận văn.
Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã đồng hành, động viên,
khích lệ và sẻ chia cùng tôi trên chặng đường học tập này.
Trong quá trình thực hiện luận văn, mặc dù đã rất cố gắng song chắc
chắn luận văn của tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Kính mong sự góp ý của các
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Xin chân thành cảm ơn!
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Môn Tiếng Việt có nhiệm vụ vô vùng quan trọng đó là hình thành 4 kỹ
năng: Nghe - nói - đọc - viết cho học sinh. Tập đọc là một phân môn của
chương trình Tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học. Đây là phân môn có vị trí
đặc biệt trong chương trình vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển kỹ
năng đọc, một kỹ năng quan trọng hàng đầu của học sinh. Kỹ năng đọc có
nhiều mức độ: đọc đúng, đọc nhanh (lưu loát, trôi chảy), đọc có ý thức (thông
hiểu được nội dung những điều mình đọc hay còn gọi là đọc hiểu) và đọc diễn
cảm. Khi học sinh đọc tốt, viết tốt thì các em mới có thể tiếp thu các môn học
khác một cách chắc chắn. Từ đó, học sinh mới hoàn thành được năng lực giao
tiếp của mình. Những kỹ năng này không phải tự nhiên mà có. Nhà trường phải
từng bước hình thành và các giáo viên dạy tiểu học là những người nhận nhiệm vụ
“đặt viên gạch đầu tiên ”. Nên việc dạy học phải có định hướng, có kế hoạch từ
những bài học đầu tiên. Đặc biệt đối với học sinh tiểu học, việc dạy đọc cũng
quan trọng bởi từ chỗ các em còn phải đọc đánh vần từng tiếng đến việc đọc
thông thạo được một văn bản là việc tương đối khó với các em. Mục tiêu của
giờ dạy Tiếng Việt là phải hướng đến giáo dục học sinh yêu tiếng Việt bằng
cách nêu bật sức mạnh biểu đạt của tiếng Việt, sự giàu đẹp của âm thanh, sự
phong phú của ngữ điệu trong việc biểu đạt nội dung. Thế nhưng hiện nay,
mặt âm thanh của ngôn ngữ, đặc biệt ngữ điệu chưa được chú ý đúng mức
trong việc hình thành kĩ năng đọc cho học sinh. Đó là một trong những lý do
khiến cho học sinh tiểu học đọc và nói chưa tốt. Đó cũng là ý do khiến cho
trong nhiều trường hợp, học sinh không hiểu đúng văn bản được đọc.
Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bản
thân tôi cũng là người dân tộc Thái, tôi nhận thấy, ở quê tôi, các em học sinh
tiểu học là người dân tộc Thái thường mắc lỗi trong quá trình luyện đọc. Là
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một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tiếng Việt, cũng như nhiều giáo viên
khác, tôi suy nghĩ rất nhiều về cách dạy tập đọc cho học sinh tiểu học, đặc
biệt là học sinh ở quê tôi. Phải làm thế nào rèn cho học sinh không những chỉ
đọc thông được văn bản mà còn phải đọc đúng văn bản được đọc. Hơn nữa,
hiện nay các nghiên cứu về rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc Thái vẫn còn
rất ít. Những băn khoăn này chính là lý do tôi chọn đề tài luận văn: "Biện
pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4 dân tộc Thái trường tiểu học
Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La ”. Bản thân trước kia khi làm luận văn tốt
nghiệp đại học, chúng tôi cũng đã từng nghiên cứu về "Khảo sát lỗi chính tả
tiếng Việt của học sinh tiểu học dân tộc Thái ở Sơn La, đề xuất biện pháp
khắc phục". Chúng tôi cũng khảo sát và tiến hành thực nghiệm trên đối tượng
là học sinh trường Tiểu học Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nhưng
đó là hướng nghiên cứu về phân môn chính tả. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu
về rèn đọc cho học sinh các bậc học. Còn nghiên cứu về rèn đọc cho học sinh
lớp 4 dân tộc Thái ở trường Tiểu học Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn
La thì đây là nghiên cứu đầu tiên. Chúng tôi chọn đề tài luận văn này với
mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giáo
dục ở miền núi.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Cuốn Phương pháp dạy học Tiếng Việt (Giáo trình chính thức đào tạo
GVTH hệ CĐSP và sư phạm 12+2) do Lê A chủ biên đã đề cập đến phân môn
Tập đọc và học thuộc lòng với các vấn đề lí luận về dạy học Tập đọc như vị trí,
tính chất, nhiệm vụ dạy Tập đọc và học thuộc lòng, chương trình Tập đọc và
học thuộc lòng, cơ sở khoa học của việc dạy Tập đọc, phương pháp dạy Tập
đọc. Đồng thời, sách còn hướng dẫn soạn giáo án, tiến trình lên lớp một giờ
Tập đọc. Tuy nhiên, sách được xuất bản đã lâu mà chưa được bổ sung, chỉnh
sửa cho phù hợp với thực tế nên có nhiều vấn đề mới chưa được cập nhật.
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Tác giả Lê Phương Nga trong cuốn Dạy học Tập đọc ở Tiểu học đã đi sâu
nghiên cứu về phân môn Tập đọc với các vấn đề lí luận chung, một số vấn đề về
tổ chức dạy học Tập đọc. Đồng thời tác giả đã đưa ra một số biện pháp để hình
thành và luyện các kĩ năng đọc cho học sinh. Đây là cơ sở quan trọng để các giáo
viên vận dụng vào dạy học Tập đọc phù hợp với đối tượng học sinh của mình.
Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học (Tài liệu đào tạo giáo viên)
của Dự án phát triển GVTH (NXB GD- NXB ĐHSP- 2007) đã đề cập đến
phương pháp dạy học Tập đọc trong đó đi sâu nghiên cứu cơ sở khoa học của
việc dạy Tập đọc. Nhưng những biện pháp cụ thể để dạy Tập đọc có hiệu quả
cao thì sách chưa đề cập đến.
Cuốn Phương pháp dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc cấp tiểu học
(Tài liệu bồi dưỡng giáo viên) của Dự án phát triển GVTH đã nghiên cứu
một số biện pháp và hình thức hướng dẫn học sinh trong giờ Tập đọc. Đây là
những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn có thể áp dụng vào dạy học Tập đọc không
chỉ với học sinh dân tộc thiểu số mà ngay cả những học sinh dân tộc Kinh thì
những biện pháp này vẫn hoàn toàn có tác dụng tích cực. Tùy theo trình độ
của học sinh ở các vùng miền và trong các lớp mà giáo viên vận dụng, biến
đổi linh hoạt cho phù hợp với đối tượng của mình.
Dạy lớp 4 theo chương trình tiểu học mới của Dự án phát triển GVTH
đã đề cập đến những phương pháp, biện pháp chủ yếu để dạy Tập đọc lớp 4
trong đó chú trọng đến phương pháp luyện đọc theo mẫu, phương pháp thực
hành giao tiếp, phương pháp sử dụng trò chơi học tập. Nhưng sách mới đề cập
đến góc độ lí luận của các phương pháp và hướng dẫn chưa cụ thể.
Các công trình trên với các hướng nghiên cứu khác nhau song đều đưa ra
được những lí luận có tính thuyết phục để vận dụng vào dạy Tập đọc. Đây là
cơ sở quan trọng để chúng tôi đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu một số biện pháp
dạy Tập đọc lớp 4 sao cho có hiệu quả.
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3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn khảo sát nghiên cứu lỗi đọc của học của học sinh lớp 4, dân
tộc Thái ở trường tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La. Khách thể nghiên
cứu của luận văn là học sinh lớp 4 dân tộc Thái ở trường Tiểu học Mường
Bon, Mai Sơn, Sơn La.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu trong phạm vi dạy học môn tập đọc lớp 4 cho học
sinh dân tộc Thái ở trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La.
4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Mục tiêu nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu dựa trên những lý luận chung về dạy học Tập đọc
đồng thời căn cứ vào đặc điểm tiếp nhận của học sinh lớp 4 dân tộc Thái ở
trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La để tìm hiểu và đề xuất một số
biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Tập đọc.
4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
- Tìm hiểu và làm rõ cơ sở lí luận của dạy học Tập đọc cho học sinh
- Tìm hiểu và phân tích thực trạng dạy - học Tập đọc cho học sinh lớp 4
dân tộc Thái ở trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La.
- Đề xuất một số biện pháp dạy học Tập đọc cho học sinh lớp 4 dân tộc
Thái ở trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La.
- Thiết kế giáo án và thực nghiệm.
- Kết luận và khuyến nghị
5. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu đề tài luận văn này, tác giả luận văn đã sử dụng một số
phương pháp như:
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- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: đọc phân tích, tổng hợp để xử lý tư
liệu liên quan.
- Phương pháp quan sát, điều tra, khảo sát thực tế: nhằm cung cấp cơ sở
thực tiễn cho đề tài với các biện pháp cụ thể: dự giờ, trao đổi trực tiếp, phiếu
điều tra.
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp thực nghiệm: thiết kế một số giáo án và thực nghiệm.
6. Ý nghĩa của luận văn
6.1. Ý nghĩa lí luận
Dựa trên việc nghiên cứu, phân tích lí luận, chúng tôi mong muốn đưa
được ra những ý kiến của cá nhân mình về nội dung chương trình, về phương
pháp dạy học và đề xuất được những biện pháp có tính khả thi để nhằm nâng
cao chất lượng của dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4 dân tộc Thái ở trường
Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Luận văn được thực hiện thành công sẽ giúp cho học sinh dân tộc Thái
có kĩ năng đọc tốt hơn. Chúng tôi mong luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho
sinh viên khoa Tiểu học- Mầm non trường Đại học Tây Bắc hay trường Cao
đẳng Sơn La, cho giáo viên trường Tiểu học Mường Bon nói riêng và giáo
viên dạy lớp 4 nói chung trên địa bàn tỉnh Sơn La để góp phần nâng cao hiệu
quả dạy học Tập đọc.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và tài liệu tham khảo, cấu trúc của
luận văn gồm 3 chương, cụ thể:
Chương 1

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Chương 2

BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH

Chương 3

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
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Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Vị trí của dạy học tập đọc ở tiểu học
Để xác định được vị trí của dạy học Tập đọc trong nhà trường tiểu học,
chúng ta cần tìm hiểu khái niệm “Đọc là gì ?”. Trong “Đại bách khoa toàn
thư” Trung Quốc, quyển Giáo dục đã giải thích: “Đọc là một quá trình hoạt
động tâm lí nhằm tiếp nhận ý nghĩa từ kí hiệu ngôn ngữ được in hay được
viết”. Tác giả D.Nunan trong cuốn "Second Language Teaching and
Learning" đã định nghĩa: “Đọc là một quá trình tương tác, người đọc vừa
khai thác kiến thức ngôn ngữ ( gồm cả âm thanh, hệ thống biểu tượng, kiến
thức ngữ pháp ) vừa thu thập những hiểu biết chứa trong nội dung những gì
được đọc”. [5, tr.155]. Như vậy có nhiều định nghĩa khác nhau về đọc và mỗi
định nghĩa lại nhấn mạnh đến một khía cạnh khác nhau. Có một định nghĩa
của viện sĩ M.R.Lơ Vôp, dẫn theo Lê Phương Nga trong cuốn Phương pháp
dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2, được cho là định nghĩa phù hợp với dạy học
tập đọc ở tiểu học hơn cả: “ 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 hình thức
đọc thầm)” [19, tr.7]. Định nghĩa này thể hiện một quan niệm đầy đủ về đọc,
xem đọc là một quá trình giải mã hai bậc: chữ viết - âm thanh và chữ viết (âm
thanh) - nghĩa. Như vậy, đọc được xem là hoạt động có hai mặt quan hệ mật
thiết với nhau. Một mặt đó 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 duy, tình cảm, sử dụng bộ mã chữ -
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nghĩa, tức là mối liên hệ giữa các con chữ và ý tưởng, các khái niệm chứa
đựng bên trong để nhớ và hiểu được nội dung những gì được đọc.
Như vậy, đọc đã trở thành yêu cầu cơ bản, đầu tiên đối với mỗi người
đi học. Trước hết, trẻ em phải học đọc, sau đó đọc để học, bởi vì việc đọc
giúp trẻ chiếm lĩnh một loại ngôn ngữ để sử dụng trong giao tiếp và học tập.
Đọc cũng là công cụ để học tập các môn khác. Đọc tạo ra hứng thú và khả
năng học tập. Với mỗi người, đọc là điều kiện quan trọng để tự học và làm
việc suốt đời.
Trong trường tiểu học, việc dạy đọc cho học sinh có một ý nghĩa vô
cùng to lớn, gắn với việc dạy ba kĩ năng sử dụng ngôn ngữ khác là nghe, nói,
viết. Quá trình rèn kĩ năng đọc ở mỗi lớp nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày
càng cao, bắt đầu từ việc hình thành kĩ năng đọc đến phát triển năng lực đọc.
Nhiệm vụ dạy đọc được tổ chức thành hai thao tác cơ bản: rèn kĩ năng đọc
thành tiếng và rèn kĩ năng đọc hiểu. Những biểu hiện của việc đọc đúng là
phát âm đúng chính âm, thể hiện rõ trọng âm, ngữ điệu trong khi đọc thành
tiếng. Những biểu hiện của việc hiểu những gì đã đọc (gọi tắt là đọc hiểu) là
nắm bắt được nội dung thông báo và cả nội dung nhận thức, cảm xúc (nếu có)
được thể hiện trong văn bản. Việc dạy đọc sẽ giúp cho các em hiểu biết hơn,
bồi dưỡng ở các em lòng yêu cái thiện và cái đẹp, dạy cho các em biết suy
nghĩ một cách có lô-gic cũng như biết tư duy trừu tượng.
1.1.2. Nhiệm vụ của dạy học tập đọc ở tiểu học
Từ những phân tích trên ta thấy cần thiết phải hình thành và phát triển
một cách có hệ thống và có kế hoạch năng lực đọc cho học sinh.
Tập đọc là một phân môn thực hành. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là
hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đọc được tạo ra từ bốn yêu
cầu về chất lượng của “đọc”: đọc đúng, đọc nhanh (đọc lưu loát, trôi chảy),
đọc có ý thức (thông hiểu được nội dung những điều mình đọc hay còn gọi là
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đọc hiểu) và đọc diễn cảm. Bốn kĩ năng này được hình thành trong hai hình
thức đọc: đọc thành tiếng và đọc thầm.
Đọc thành tiếng là hình thức đọc phát âm ra âm thanh. Hình thức đọc này
dựa trên nghiên cứu quá trình đọc của người mới tập đọc là: Muốn hiểu điều
được đọc cần phải phối hợp các hoạt động thị giác và thính giác (miệng đọc,
mắt nhìn, tai nghe) thì mới dễ dàng nhớ nội dung. Đọc thành tiếng bao gồm
các mức độ sau:
+ Đọc đúng là phát âm chính xác từ ngữ, câu chữ trong văn bản. Cần chú
ý đến phương ngữ và lỗi phát âm của từng vùng để có biện pháp sửa chữa
phù hợp.
+ Đọc rõ ràng và rành mạch là việc đọc tròn vành, rõ tiếng, rõ câu chữ, rõ
lời của văn bản. Việc đọc này đòi hỏi học sinh phải biết ngừng hơi đúng chỗ,
với thời gian nghỉ phù hợp ở những vị trí có dấu câu hoặc có sự phân đoạn
ngữ nghĩa và có giọng đọc vừa phải (không quá to hoặc quá nhỏ, không đọc ê
a ngắc ngứ hay đọc liến thoắng).
+ Đọc lưu loát là đọc với tốc độ nhanh, phát âm rõ ràng và rành mạch
không bị vấp, biết ngừng nghỉ đúng dấu câu. Đối với học sinh các lớp đầu cấp
tiểu học phải luyện tập dần dần, từ đọc đúng tiến tới đọc nhanh, đọc trôi chảy.
+ Đọc diễn cảm là mức độ cao của đọc đúng. Đó là việc đọc với giọng
đọc, ngữ điệu phù hợp với nội dung văn bản, phù hợp với những sắc thái khác
nhau của phong cách văn bản. Đọc diễn cảm chính là việc đọc thể hiện được ý
nghĩa, tình cảm mà tác giả gửi gắm trong nội dung bài đọc, đồng thời biểu lộ
được sự cảm thụ của cá nhân đối với bài đọc, truyền được tình cảm, cảm xúc
đối với người nghe hay còn gọi là đọc cho “ vang nhạc sáng hình”.
Đọc thầm là hình thức đọc không phát ra âm thanh (đọc lướt bằng mắt).
Đọc thầm thường có tốc độ nhanh hơn đọc thành tiếng từ 1,5 đến 2 lần. Hình
thức đọc này có tác dụng rất tốt, vì học sinh được luyện đọc và có lợi thế dễ
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tiếp nhận, thấu hiểu nội dung bài và người đọc không phải chú ý đến việc phát
âm. Kĩ năng đọc thầm được chuyển từ ngoài vào trong tức là từ đọc thành
tiếng to, đọc nhỏ không thành tiếng (chỉ mấp máy môi) và tiến tới đọc hoàn
toàn bằng mắt không mấp máy môi. Ở giai đoạn đầu tập đọc, đọc thầm chưa
thành kỹ xảo nên phải dùng que trỏ hoặc ngón tay để chỉ rõ hướng và tốc độ
di chuyển của mắt. Khi đọc thầm trở thành kĩ xảo thì chỉ có mắt di chuyển
trên trang sách. Hiệu quả của đọc thầm được đo bằng sự thấu hiểu nội dung
văn bản đọc. Do đó, dạy đọc thầm chính là dạy đọc có ý thức, đọc hiểu. Đọc
hiểu chính là đọc để nắm lấy nội dung văn bản đọc, hiểu được ý nghĩa, chiều
sâu của văn bản và những điều văn bản muốn đề cập đến đằng sau những câu
chữ được thể hiện trực tiếp, tường minh trong văn bản ấy. Kĩ năng đọc này sẽ
theo sát các em ở các cấp học sau và cả sau này.Chúng được rèn luyện đồng
thời và hỗ trợ lẫn nhau.
Và vì thế mà sự hoàn thiện của kĩ năng này sẽ tác động đến kĩ năng
khác. Khi đọc đúng sẽ là tiền đề của đọc nhanh cũng như thông hiểu nội dung.
Ngược lại, nếu như không hiểu điều mình đang đọc thì không thể đọc nhanh
và diễn cảm được. Chính vì thế, trong dạy học, nhất là đối với học sinh tiểu
học, chúng ta không nên xem nhẹ yếu tố nào.
Ngoài nhiệm vụ rèn đọc cho học sinh, dạy đọc ở tiểu học còn giúp giáo
dục lòng ham đọc sách, hình thành phương pháp và thói quen làm việc với
văn bản, làm việc với sách cho học sinh. Thông qua việc dạy đọc, phải làm
cho các em thích thú đọc và thấy được rằng khả năng đọc là có lợi cho các em
trong cả cuộc đời, phải làm cho học sinh thấy được đó là một trong những con
đường đặc biệt để tạo cho mình một cuộc sống trí tuệ đầy đủ và phát triển.
Vì việc đọc không thể tách rời khỏi những nội dung được đọc nên bên
cạnh nhiệm vụ rèn kĩ năng đọc, giáo dục lòng yêu sách, phân môn tập đọc ở
tiểu học còn có nhiệm vụ làm giàu kiến thức về ngôn ngữ, đời sống và kiến
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thức văn học cho học sinh. Thông qua việc rèn kĩ năng đọc văn bản, học sinh
được tiếp xúc với những bài viết hết sức phong phú và đa dạng thuộc các chủ
đề, chủ điểm khác nhau về cuộc sống con người và vì thế các em hiểu thêm
nhiều điều mới mẻ về thiên nhiên, đất nước, về lịch sử, văn hóa dân tộc và thế
giới. Từ đó mà kiến thức của các em ngày càng được mở rộng thêm, vốn sống
của các em ngày càng phong phú hơn. Bên cạnh đó, qua việc tiếp xúc với văn
bản mẫu mực về văn chương, về ngôn từ được đưa vào chương trình Tập đọc,
vốn kiến thức về ngôn ngữ và văn học sẽ dần được mở rộng trong suốt quá
trình học tập. Trong quá trình rèn kĩ năng đọc, các em sẽ hình thành từng
bước các khái niệm về ngôn ngữ và văn học, vốn từ vựng và ngữ pháp của
các em cũng ngày càng được mở rộng và vững chắc hơn, có tác dụng tích cực
trong quá trình rèn khả năng tư duy, diễn đạt ngôn ngữ gọn gàng, trong sáng.
Những khái niệm về thể loại văn bản (thơ, truyện…), về bố cục, nhân vật văn
học… sẽ dần hình thành ở các em qua việc học các tác phẩm cụ thể. Từ đó
giúp học sinh yêu tiếng Việt hơn, yêu nền văn học nước nhà hơn.
Một nhiệm vụ nữa mà dạy đọc ở tiểu học đảm nhiệm đó là giáo dục
thẩm mĩ, tình cảm, phát triển tư duy. Giáo dục thẩm mĩ thông qua việc dạy
học Tập đọc thực chất là giúp các em biết cảm thụ cái hay, cái đẹp của ngôn
ngữ văn học, hình tượng văn học qua mỗi bài tập đọc. Dạy Tập đọc có khả
năng hướng học sinh tới cái đẹp, biết rung cảm trước vẻ đẹp của văn chương,
từ đó mới có thể đọc hay, đọc diễn cảm được. Giáo dục tình cảm cùng với
giáo dục thẩm mĩ là con đường đưa nghệ thuật đến với cuộc đời. Văn học có
sức mạnh lớn, nó giáo dục con người không phải bằng triết lí khô khan mà
bằng những hình tượng văn học sinh động. Từ sự rung động với các bài đọc
sẽ mang đến cho các em tình cảm đạo đức cao cả: tình yêu cuộc sống, yêu con
người, yêu gia đình, bạn bè, yêu quê hương đất nước. Thầy cô giáo chính là
cầu nối đưa các em tiếp cận với cuộc sống bằng những tình cảm cao đẹp, lành

- 10 -

mạnh, có sức lay động sâu xa với tâm hổn trẻ thơ. Từ đó, đọc có tác dụng vun
đắp, bồi dưỡng tình cảm đạo đức cho học sinh. Mỗi bài tập đọc sẽ giúp học
sinh nhận thức thêm một mảng nhỏ của cuộc sống, từ đó các em có thể mở
rộng kiến thức và sự hiểu biết của mình, ngôn ngữ của các em ngày càng
phong phú và tư duy cũng ngày càng phát triển. Dạy Tập đọc góp phần phát
triển tư duy hình tượng bên cạnh sự phát triển tư duy lôgic. Vì vậy, những bài
tập đọc có giá trị thẩm mĩ cao sẽ có tác dụng ghi dấu ấn sâu sắc trong cuộc
đời của mỗi con người.
1.1.3. Các phương pháp dạy tập đọc cho học sinh tiểu học
Trong cuốn “Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học” (dự án phát
triển giáo viên tiểu học) [5], tác giả đã nêu rõ: để dạy Tiếng Việt một cách
hiệu quả, cần sử dụng nhiều phương pháp dạy học trong đó có 3 phương pháp
đặc thù của việc dạy tiếng: phương pháp phân tích ngôn ngữ, phương pháp
giao tiếp, phương pháp luyện tập theo mẫu.
a.Phương pháp luyện theo mẫu
Là phương pháp mà học sinh tạo ra các đơn vị ngôn ngữ, lời nói bằng
cách mô phỏng lời của giáo viên hoặc thực hiện theo sự hướng dẫn của các
phương tiện dạy học hiện đại. Phương pháp này được sử dụng trong nhiệm vụ
dạy đọc thành tiếng với các hoạt động luyện phát âm đúng chính âm, luyện
đọc ngắt giọng đúng, luyện đọc diễn cảm. Thực hiện dạy đọc hiểu theo
phương pháp này, giáo viên phải cung cấp mẫu lời nói, mẫu thao tác cho học
sinh tiếp đó tiến hành phân tích mẫu rồi hướng dẫn học sinh làm ra sản phẩm
trên cơ sở mẫu đã phân tích. Chẳng hạn, học sinh có thể luyện tập cách trả lời
phù hợp nhất với nội dung câu hỏi, cách phát biểu ý của đoạn hoặc bài qua
việc mô phỏng lời phát biểu của giáo viên, tập nhận xét nội dung bài khóa
theo gợi ý, hướng dẫn của giáo viên.
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b. Phương pháp phân tích ngôn ngữ
Là phương pháp được sử dụng một cách hệ thống trong việc xem xét tất
cả các biểu hiện của ngôn ngữ như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, phong cách…
với mục đích làm rõ cấu trúc các kiểu đơn vị ngôn ngữ, hình thức và cách thức
cấu tạo, ý nghĩa của chúng trong các hoạt động nói và viết. Phương pháp này
được sử dụng trong cả hai nhiệm vụ dạy học: đọc thành tiếng và đọc hiểu.
c. Phương pháp giao tiếp
Là phương pháp dạy tiếng dựa vào lời nói, vào những thông báo sinh
động, vào hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Phương pháp này gắn liền với
phương pháp luyện tập theo mẫu. Để thực hiện phương pháp giao tiếp, phải
tạo cho học sinh nhu cầu giao tiếp, xác lập nội dung giao tiếp, tạo môi trường
giao tiếp, sử dụng phương tiện ngôn ngữ và các thao tác giao tiếp. Trong dạy
đọc, phương pháp giao tiếp được cụ thể hóa bằng nhiều biện pháp và hình
thức tổ chức dạy học khác nhau, bất cứ khi nào xuất hiện và thực hiện nhu cầu
tương tác: đàm thoại giữa giáo viên - học sinh, giữa học sinh - học sinh; giáo
viên thuyết trình; học sinh trình bày ý kiến cá nhân; tổ chức hoạt động nhóm
với các trò chơi học tập, các bài tập thực hành; sử dụng đồ dùng trực quan,
các phương tiện dạy học nhằm đáp ứng nhiệm vụ dạy học.
Như vậy, mục đích cuối cùng của việc sử dụng các phương pháp dạy
đọc chính là giúp học sinh hiểu được nội dung (ứng với văn bản thông
thường) và ý nghĩa của văn bản (ứng với văn bản nghệ thuật). Dạy đọc hiểu
văn bản trong nhà trường là một quá trình tổ chức giao tiếp đối thoại nhiều
chiều, trong đó chủ yếu là đối thoại hai chiều giữa bạn đọc học sinh và tác giả
thông qua văn bản. Đọc văn bản, học sinh được tiếp cận với các vấn đề đời
sống, cùng tham gia tìm hiểu thảo luận xoay quanh các thông tin và sự việc
được đề cập. Ở tiểu học, để tạo ra một cuộc giao tiếp khi đọc, giáo viên có thể
nêu lên vấn đề hoặc câu hỏi trọng tâm cho học sinh cùng thảo luận rồi tìm ra ý
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nghĩa của nó. Với văn bản thông thường, vấn đề giao tiếp đặt ra là những nội
dung thiết thực, có ý nghĩa vận dụng trong đời sống hằng ngày.
1.1.4. Các kiểu dạng bài tập dạy học tập đọc
a. Bài tập luyện đọc thành tiếng
Bài tập luyện đọc thành tiếng được chia thành hai loại: Bài tập luyện
chính âm và bài tập luyện đọc đúng ngữ điệu.
Bài tập luyện chính âm có các dạng sau:
Giáo viên đọc mẫu những từ ngữ, câu có chứa tiếng trong đó có âm học
sinh hay lẫn, yêu cầu học sinh đọc theo. Hoặc giáo viên không đọc mẫu, yêu
cầu học sinh đọc từ ngữ, câu có chứa tiếng học sinh đọc hay bị mắc lỗi.
Bài tập yêu cầu học sinh tìm những từ ngữ, câu chứa nhiều tiếng dễ bị
phát âm sai và đọc lên. Những từ ngữ này có thể ở trong bài tập đọc, cũng có
thể do học sinh tự nghĩ ra. Đây là những bài tập đem lại cho học sinh hứng
thú khi thực hiện. Khi làm được bài tập này, học sinh còn được hình thành ý
thức phòng ngừa lỗi, đồng thời các em sẽ có ý thức để phát âm chuẩn.
Bài tập luyện luyện đọc đúng ngữ điệu là những bài tập luyện đọc
đúng, diễn cảm. Đọc đúng được nói ở đây không phải là đúng chính âm mà
còn phải ngắt giọng đúng, đúng ngữ điệu câu. Luyện đọc đúng, diễn cảm là
mắt xích cuối cùng của luyện đọc thành tiếng sau khi học sinh đã chiếm lĩnh
được nội dung của câu, đoạn, bài tương ứng. Dựa vào hình thức thực hiện có
thể chia các bài luyện đọc đúng ngữ điệu thành hai mảng: những bài tập kí mã
(hoặc xác lập) giọng đọc và những bài tập giải mã (hoặc thể hiện) giọng đọc.
Bài tập kí mã giọng đọc là bài tập yêu cầu học sinh xác định, chỉ dẫn,
mô tả giọng đọc bằng cách ghi các kí hiệu hoặc mô tả bằng lời. Cụ thể, những
bài tập này yêu cầu học sinh xác định những từ khó phát âm (những từ các em
đọc hay lẫn), những chỗ cần ngắt giọng, lên giọng, hạ giọng. Những bài tập
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này cũng yêu cầu học sinh xác định giọng đọc chung của câu, đoạn, bài hoặc
gọi tên các thông số âm thanh để thể hiện giọng đọc.
Bài tập giải mã giọng đọc (bài tập thể hiện giọng đọc) là những bài tập
yêu cầu học sinh thể hiện ra bằng giọng đọc theo các yêu cầu đã được chỉ dẫn
như: ngắt, nghỉ, nhấn giọng, ngừng giọng, hạ giọng, kéo dài giọng. Đó cũng
là những bài tập yêu cầu đọc diễn cảm theo giọng điệu đã được chỉ dẫn như:
vui, buồn, sâu lắng, thiết tha, nhẹ nhàng, hùng mạnh, khoan thai, hơi nhanh,
dồn dập… cho các câu, đoạn trong bài tập đọc.
Ngoài hai kiểu bài tập kí mã và giải mã cách đọc còn có thể kể đến loại
bài tập giải thích giọng đọc. Đây là những bài tập có mặt ở cả hai kiểu trên.
Ví dụ: “Hãy gạch dưới những từ ngữ cần nhấn giọng khi đọc và giải thích vì
sao nhấn giọng ở những từ đó”. Hoặc “Hãy đọc câu thơ lên và giải thích vì
sao em đọc như vậy” (nhanh, chậm, cao, thấp…)
b. Bài tập luyện đọc hiểu
Kĩ năng đọc hiểu được hình thành qua việc thực hiện một hệ thống bài
tập. Những bài tập này xác định đích của việc đọc, đồng thời cũng là phương
tiện để đạt được sự thông hiểu văn bản của học sinh. Có nhiều cách phân loại
hệ thống bài tập: Phân loại theo các bước lên lớp (bài tập kiểm tra bài cũ, bài
tập luyện tập, bài tập củng cố, bài tập kiểm tra, đánh giá), phân loại theo hình
thức thực hiện (bài tập trả lời miệng, bài tập trả lời viết, bài tập thực hành đọc,
bài tập trắc nghiệm khách quan), phân loại theo mức độ tính độc lập của học
sinh (bài tập tái hiện, bài tập cắt nghĩa, bài tập phản hồi sáng tạo), phân loại
theo đối tượng thực hiện bài tập (bài tập cho cả lớp làm chung, bài tập dành
cho nhóm học sinh, bài tập dành cho cá nhân, bài tập dành cho học sinh đại
trà, bài tập dành cho học sinh yếu, bài tập dành cho học sinh khá, giỏi).
Dựa vào mục đích, nội dung dạy học, các công việc cần làm để tổ chức
quá trình đọc hiểu và cách thức hoạt động của học sinh khi giải bài tập, ta có
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thể phân loại các bài tập (bao gồm các câu hỏi) thành các kiểu dạng:
Nhóm bài tập có tính chất nhận diện, tái hiện ngôn ngữ của văn bản.
Nhóm bài tập này yêu cầu tính làm việc độc lập của học sinh chưa cao. Học
sinh chỉ cần nhận diện, ghi nhớ, phát hiện ra các từ ngữ, câu, đoạn, hình ảnh,
chi tiết của văn bản. Nhóm này có các kiểu bài tập như: Bài tập yêu cầu học
sinh xác định đề tài của bài, bài tập yêu cầu học sinh phát hiện ra các từ ngữ,
câu, đoạn, hình ảnh của bài, bài tập yêu cầu học sinh phát hiện ra những câu
quan trọng của bài, bài tập yêu cầu học sinh phát hiện ra đoạn trong bài.
Nhóm bài tập làm rõ nghĩa của ngôn ngữ văn bản là nhóm bài tập yêu
cầu giải nghĩa từ, làm rõ nghĩa của từ ngữ, câu, đoạn, bài, hình ảnh, chi tiết.
Những bài tập này yêu cầu học sinh phải có thao tác cắt nghĩa, biết khái quát
hóa và suy ý để rút ra được các ý nghĩa của các đơn vị trong văn bản (tác
phẩm văn chương). Nhóm này có các kiểu bài tập như: Bài tập yêu cầu giải
nghĩa từ ngữ; bài tập yêu cầu làm rõ nghĩa, ý nghĩa của các câu, khổ thơ,
đoạn, chi tiết, hình ảnh; bài tập tìm đại ý, nội dung chính của bài.
Nhóm bài tập hồi đáp là nhóm bài tập đọc hiểu yêu cầu tính độc lập
làm việc của học sinh cao nhất. Những bài tập này yêu cầu học sinh nêu nhận
xét, đánh giá, bình giá của mình về nội dung, nghệ thuật của văn bản. Những
bài tập hồi đáp cũng cho thấy văn bản được đọc đã tác động đến học sinh như
thế nào, các em học tập được gì từ nội dung, hình thức, nghệ thuật của văn
bản. Những bài tập hồi đáp bao gồm: Nhóm bài tập bình giá về nội dung văn
bản; nhóm bài tập yêu cầu làm rõ, bình giá về nghệ thuật của văn bản.
1.1.5. Cơ sở khoa học của dạy học tập đọc ở tiểu học
a. Cơ sở khoa học để xác định quy trình rèn kĩ năng đọc cho học sinh tiểu
học chính là cơ chế của việc đọc.
Như chúng ta đã phân tích ở trên, đọc được xem là có hai mặt quan hệ
mật thiết với nhau, là việc sử dụng một bộ mã gồm hai phương diện. Một mặt,
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đó 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, tình cảm, sử dụng bộ mã chữ - nghĩa, tức là mối liên hệ giữa
các con chữ và ý tưởng, các khái niệm chứa đựng bên trong để nhớ và hiểu cho
được nội dung những gì được đọc. Đọc bao gồm các yếu tố như tiếp nhận bằng
mắt, hoạt động của các cơ quan phát âm các cơ quan thính giác và thông hiểu
những gì được đọc. Càng ngày những yếu tố này càng gần với nhau hơn, tác
động đến nhau nhiều hơn. Nhiệm vụ cuối cùng của sự phát triển kĩ năng đọc là
đạt đến sự tổng hợp những mặt riêng lẻ này của quá trình đọc, đó là điểm phân
biệt người mới biết đọc và người đọc thành thạo. Càng có khả năng tổng hợp các
mặt trên bao nhiêu thì việc đọc càng hoàn thiện, càng chính xác và biểu cảm bấy
nhiêu. Kĩ năng đọc là một kĩ năng phức tạp, đòi hỏi một quá trình luyện tập lâu
dài. Các tác giả đã chia việc hình thành kĩ năng này làm ba giai đoạn: phân tích,
tổng hợp và giai đoạn tự động hóa. Đối với học sinh lớp 4, là học sinh ở giai
đoạn cuối cấp thì việc đọc đang được ngày càng tự động hóa, tức là người đọc
càng ít quan tâm đến chính quá trình đọc mà chú ý nhiều đến việc chiếm lĩnh
văn bản: nội dung các sự kiện, cấu trúc, chủ đề, các phương tiện biểu đạt của nó.
Như vậy, đòi hỏi giờ tập đọc phải được tổ chức sao cho việc phân tích nội dung
của bài đọc đồng thời hướng đến việc hoàn thiện kĩ năng đọc, hướng đến đọc có
ý thức bài đọc. Việc đọc như thế nhằm vào sự nhận thức. Chỉ có thể xem như
học sinh biết đọc khi nó đọc mà hiểu điều mình đọc. Đọc là hiểu nghĩa của chữ
viết. Nếu học sinh không hiểu những từ mà giáo viên đưa cho các em đọc, các
em sẽ không có hứng thú học tập và không có khả năng thành công. Do đó, hiểu
những gì mình đọc sẽ tạo ra động cơ, hứng thú cho việc đọc.
b. Cơ sở khoa học để luyện đọc thành tiếng cho học sinh tiểu học chính là
bình diện âm thanh của ngôn ngữ.
Đọc đúng, diễn cảm là yêu cầu, mục đích mà dạy học hướng tới, đó
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chính là nội dung của việc luyện đọc thành tiếng. Đọc đúng trước hết là đọc
đúng chính âm. Vì vậy để đọc chúng ta cần có hiểu biết về chính âm. Vậy
“Chính âm” là gì ? Chính âm là các chuẩn mực phát âm của một ngôn ngữ có
giá trị và hiệu lực về mặt xã hội. Chính âm sẽ quy định nội dung luyện phát
âm ở tiểu học. Chính âm liên quan đến vấn đề chuẩn hóa ngôn ngữ, giữ gìn sự
trong sáng của tiếng Việt. Việc hiểu biết về chính âm sẽ giúp chúng ta xác
định nội dung đọc đúng, đọc diễn cảm một cách có nguyên tắc. Để luyện phát
âm đúng cho học sinh, trước hết và thực chất phải giải quyết vấn đề phương
ngữ. Mục tiêu của chúng ta đặt ra là luyện cho học sinh vươn đến một tiếng
nói dân tộc Việt thống nhất, đẹp đẽ về mặt âm thanh. Muốn vậy, chúng ta
phải luyện cho học sinh đọc đúng, hay trong phạm vi giao tiếp rộng hơn
phương ngữ hẹp của mình. Đối với học sinh tiểu học dân tộc Thái tại Sơn La,
khi dạy học phân môn tập đọc thì nên quan tâm đến việc rèn kĩ năng phát âm
đúng cho học sinh vì đối với các em, tiếng Việt không phải tiếng mẹ đẻ mà là
ngôn ngữ thứ hai. Khi ở trường, các em được tiếp xúc với thầy, cô giáo và
bạn bè, các em sử dụng tiếng Việt. Nhưng khi về nhà, các em lại giao tiếp với
người thân trong gia đình, các em lại sử dụng tiếng Thái. Cùng một lúc sử
dụng song song hai thứ tiếng sẽ dẫn đến sự lẫn lộn, sai lệch, mà vốn dĩ tiếng
Việt và tiếng Thái lại có sự khác biệt về ngữ âm (Điều này sẽ được chúng tôi
trình bày kĩ hơn trong phần sự khác nhau giữa ngữ âm tiếng Việt và ngữ âm
tiếng Thái). Luyện phát âm chỉ có tính khả thi khi nó được tiến hành một cách
tự nhiên, tự nguyện, không đi ngược với quan niệm và tình cảm, thói quen
của những cộng đồng học sinh nói tiếng địa phương và nó không buộc phải
thực hiện những kĩ thuật phát âm quá khó đối với các em. Như vậy, nội dung
luyện đọc đúng âm vị ở mỗi vùng một khác. SGK, SGV chỉ là những gợi ý,
còn giáo viên sẽ lựa chọn những từ ngữ cần thiết để luyện phát âm cho học
sinh lớp mình dạy học.
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Bình diện âm thanh của ngôn ngữ, ngoài chính âm ra còn có trọng âm
và ngữ điệu. Trọng âm là độ vang, độ mạnh khi phát ra âm tiết (tiếng). Dựa
vào sự phát âm một tiếng mạnh hay yếu, kéo dài hay không kéo dài, đường
nét thanh điệu rõ hay không rõ, người ta chia các tiếng trong chuỗi lời nói
thành tiếng có trọng âm và không có trọng âm. Đây chính là căn cứ để chúng
ta đọc rõ, nhấn giọng hay kéo dài những từ quan trọng trong bài. Thực từ mới
có trọng âm. Loại từ và hư từ mang trọng âm yếu. Trong câu, một ngữ đoạn
được kết thúc bằng một trọng âm. Đây là căn cứ quan trọng để xác định chỗ
ngắt, nghỉ trong câu văn, câu thơ, cũng là căn cứ để xác định những chỗ cần
luyện ngắt giọng trong bài. Theo nghĩa hẹp, ngữ điệu là sự thay đổi giọng nói,
giọng đọc, là sự lên cao hay hạ thấp giọng nói, giọng đọc. Theo nghĩa rộng,
ngữ điệu là sự thống nhất của một tổ hợp các phương tiện siêu đoạn , có quan
hệ tương tác lẫn nhau được sử dụng ở bình diện câu như: cao độ (độ cao thấp
của âm thanh), cường độ (độ lớn, nhỏ, mạnh, yếu của âm thanh), tốc độ (độ
nhanh, chậm, ngắt nghỉ), trường độ (độ dài ngắn của âm thanh) và âm sắc.
Như vậy, luyện đọc thành tiếng không chỉ dừng lại ở việc luyện chính
âm (phát âm đúng các âm vị) mà cần phải luyện đọc đúng ngữ điệu. Để tạo ra
ngữ điệu, học sinh phải làm chủ các thông số âm thanh của giọng; tạo ra
cường độ bằng cách điều khiển đọc to, nhỏ, nhấn giọng, lơi giọng; tạo ra tốc
độ bằng cách điều khiển độ nhanh, chậm và chỗ ngắt nghỉ của lời; tạo ra cao
độ bằng cách nâng giọng, hạ giọng; tạo ra trường độ bằng cách kéo dài giọng
hay không kéo dài. Ngữ điệu chính là sự hòa đồng về âm hưởng của bài học,
bài đọc. Nó có giá trị lớn để bộc lộ cảm xúc. Vì vậy, để đọc diễn cảm, phải
làm chủ được ngữ điệu, nghĩa là có khả năng sử dụng phối hợp tổng hòa các
yếu tố âm thanh ngôn ngữ để phô diễn và tái hiện được cảm xúc của tác giả
văn bản được đọc. Đọc diễn cảm ở đây được hiểu là đọc hay, được xem là
một yêu cầu đặt ra khi đọc những văn bản văn chương hoặc các yếu tố của
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ngôn ngữ văn chương. Ở tiểu học không yêu cầu học sinh có phong cách
riêng khi đọc mà yêu cầu học sinh có ý thức đọc đúng ngữ điệu để biểu đạt
đúng ý nghĩa, tình cảm mà tác giả đã gửi gắm trong văn bản được đọc, đồng
thời cũng biểu hiện sự thông hiểu, cảm thụ của người đọc đối với tác phẩm.
Đọc diễn cảm phản ánh cách hiểu bài văn, bài thơ và việc hiểu là cơ sở của
việc đọc diễn cảm. Vì vậy, để đọc diễn cảm, trước hết phải xác định nội dung
của bài học, sắc thái tình cảm, cảm xúc, giọng điệu chung của bài. Đây là
nhiệm vụ của quá trình đọc hiểu. Kết thúc quá trình đọc hiểu, học sinh phải
xác định được cảm xúc của bài: vui, buồn, tự hào, thiết tha, trang nghiêm, sâu
lắng, ngợi ca, vui tươi, nhẹ nhàng…
c. Bình diện ngữ nghĩa của văn bản là sở khoa học để luyện đọc hiểu cho
học sinh tiểu học.
Để làm rõ dạy đọc hiểu là gì, chúng ta cần hiểu rõ đối tượng mà đọc
hiểu tác động, đó chính là văn bản. Văn bản là một sản phẩm của lời nói, một
chỉnh thể ngôn ngữ, thường bao gồm một tập hợp các câu và có thể có một
đầu đề, nhất quán về chủ đề và trọn vẹn về nội dung, được tổ chức theo một
kết cấu chặt chẽ nhằm một mục đích giao tiếp nhất định. Đọc hiểu chính là
tìm hiểu bình diện ngữ nghĩa của văn bản để nắm nội dung văn bản. Nó chỉ
được thực hiện có hiệu quả khi ta hiểu rõ tính chỉnh thể của văn bản về mặt
nội dung. Về mặt nội dung, tính chỉnh thể của văn bản thể hiện ở hai điểm:
tính nhất quán của chủ đề và tính hướng đích. Quá trình đọc hiểu văn bản chỉ
được xem là hoàn thiện khi mục đích của văn bản - điều mà người viết muốn
gửi đến bạn đọc - đã được giải mã. Chính mục đích giao tiếp làm cho văn bản
chứa đựng nội dung thông tin và nội dung này tạo ra các bình diện ngữ nghĩa
của văn bản. Trước hết, đó là nội dung miêu tả hay còn gọi là nội dung sự vật,
là những hiểu biết về thế giới xung quanh, về xã hội và về chính bản thân con
người. Nội dung này tạo thành nghĩa sự vật của văn bản. Tiếp theo là nội
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dung thông tin về những cảm xúc, tình cảm, thái độ của người viết đối với đối
tượng, sự việc được đề cập đến, đối với người tham gia hoạt động giao tiếp.
Nội dung này tạo ra nghĩa liên cá nhân của văn bản. Như vậy, văn bản có tính
chỉnh thể, tính hướng đích và đồng thời văn bản còn có tính khả phân ( khả
năng phân tích ra thành các yếu tố nhỏ hơn của văn bản). Đây là kết luận quan
trọng chúng ta cần nắm chắc để dạy đọc hiểu văn bản. Việc sản sinh văn bản
và tiếp nhận văn bản là hai quá trình của một hoạt động tương tác - hoạt động
giao tiếp. Trong quá trình sản sinh văn bản, thoạt tiên người viết phải có mục
đích, động cơ giao tiếp. Ngược lại, trong quá trình tiếp nhận, người đọc phải
hướng đến lĩnh hội nội dung và đích của văn bản. Khả năng đọc và vốn sống
của học sinh tiểu học còn hạn chế nên về cơ bản dạy đọc ở tiểu học nên theo
cách phân tích văn bản đi từ hiểu nghĩa bộ phận nhỏ đến hiểu nội dung và
đích của toàn văn bản. Song trong một số bài tập đọc, nhất là phần cuối của
lớp 4, 5, cần phối hợp dạy theo cả hai cách phân tích nói trên nhằm làm cho
học sinh làm quen với kĩ năng quan sát toàn bài để đọc lướt, đọc quét, đọc
đoán nghĩa. Những nghiên cứu gần đây về đọc hiểu cho thấy đọc hiểu là một
hoạt động có tính quá trình gồm nhiều hành động trải qua tuyến tính thời
gian: Thoạt tiên là quá trình nhận diện ngôn ngữ của văn bản, sau đó là
hành động làm rõ nghĩa của các chuỗi tín hiệu ngôn ngữ và cuối cùng là
hành động hồi đáp lại ý kiến của người viết nêu trong văn bản. Dạy đọc
hiểu là hình thành kĩ năng để tiến hành những hành động đọc hiểu. Tương
ứng với các hành động đọc hiểu có các kĩ năng đọc hiểu như: kĩ năng nhận
diện ngôn ngữ, kĩ năng làm rõ nghĩa văn bản và kĩ năng hồi đáp văn bản.
Trên đây chúng ta đã xác định các đặc trưng của văn bản - đối tượng
tiếp nhận của quá trình đọc hiểu, chỉ ra những căn cứ ngôn ngữ học để xác lập
quy trình đọc hiểu và xác định quy trình này. Việc vận dụng quy trình này
như thế nào vào dạy học Tập đọc phụ thuộc rất nhiều vào kiểu loại văn bản và
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đặc điểm của học sinh tiểu học. Như ta đã biết, đọc là một quá trình tổng hòa
cả đọc thành tiếng và giải mã để hiểu văn bản, là quá trình chuyển chữ sang
âm, từ âm sang nghĩa và từ chữ sang nghĩa. Việc tách rời ba cơ sở khoa học
của dạy đọc chỉ nhằm phân tích để thấy các bình diện của đọc. Trên thực tế,
các bình diện này có mối quan hệ khăng khít, tác động qua lại lẫn nhau. Việc
quy định của các căn cứ này đến quá trình đọc được thể hiện trong một chỉnh
thể không tách rời.
1.1.6. Sự khác nhau giữa ngữ âm tiếng Việt và ngữ âm tiếng Thái
Khi nghiên cứu đề tài này, chúng tôi đã phát hiện ra một số lỗi sai của
học sinh dân tộc Thái ở Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La. Bên cạnh những lỗi
sai về đọc thường thấy ở học sinh người Kinh, học sinh người Thái còn có
một lỗi đặc trưng khi phát âm. Chúng ta cần đi tìm hiểu về hệ thống ngữ âm
của tiếng Thái và hệ thống ngữ âm của tiếng Việt để tìm ra sự khác biệt, từ đó
biết được nguyên nhân của việc học sinh đọc sai.
Về cơ bản hệ thống hệ thống ngữ âm tiếng Việt được phản ánh trên chữ
quốc ngữ hiện hành, được phát âm theo cách phát âm chuẩn của người Hà
Nội. Cấu trúc âm tiết dạng đầy đủ nhất gồm 5 thành phần:
Thanh điệu
Vần
Phụ âm đầu

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Năm thành phần cấu tạo âm tiết tiếng Việt không bình đẳng như nhau
về mức độ độc lập và khả năng kết hợp. Căn cứ vào mức độ độc lập không
như nhau và khả năng kết hợp, người ta cho rằng âm tiết tiếng Việt có cấu
trúc hai bậc. Kết cấu của âm tiết trong tiếng Thái cũng rất chặt. Nó chỉ có một
số lượng thành tố nhất định và sắp xếp theo một trật tự nhất định. Kết cấu một
âm tiết đơn giản nhất gồm có một âm chính và thanh điệu. Kết cấu của một
âm tiết phức tạp nhất gồm 5 thành tố: âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối,
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thanh điệu. Như vậy, ta có thể dễ nhận thấy sự giống nhau nổi bật ở hai ngôn
ngữ này là mô hình cấu trúc hai bậc:
Bậc 1: Chia thành 3 bộ phận độc lập như: phụ âm đầu, vần, thanh điệu.
Bậc 2: Vần được chia thành các bộ phận nhỏ: âm đệm, âm chính, âm cuối.
Âm tiết ở dạng đầy đủ có thành phần cấu tạo gồm 5 phần. Sự khác
nhau được thể hiện khi xét về mô hình cấu trúc không đầy đủ thành phần.
Tiếng Thái không có kiểu âm tiết được cấu tạo bởi: âm đệm + âm chính +
thanh điệu. Trong khi đó kiểu âm tiết này lại xuất hiện nhiều trong tiếng Việt.
Phụ âm đầu của hai ngôn ngữ này xét về số lượng thì có sự chênh lệch.
Theo Cẩm Chung trong “Hệ thống ngữ âm tiếng Thái” [10] thì tiếng Thái có
17 phụ âm đầu. Còn tiếng Việt có 21 phụ âm - theo tác giả cuốn “Phương
pháp dạy học tiếng Việt I”. Trong các âm vị của hai hệ thống, có những âm vị
chỉ có trong hệ thống này mà không có trong hệ thống kia. Tiếng Việt có 4
phụ âm đầu mà tiếng Thái không có đó là: 3 phụ âm đầu lưỡi cong ( , , )
và 1 phụ âm gốc lưỡi / /. Hơn nữa, trong tiếng Việt các phụ âm có sự phân
biệt rõ rệt còn tiếng Thái không có sự phân biệt rõ rệt hai cặp phụ âm đầu: b /
v, l / đ.
Về âm đệm, cả tiếng Việt và tiếng Thái đều có một bán âm đảm nhiệm
thành phần âm đệm trong âm tiết, đó là bán âm / -w- /. Âm đệm trong cả hai
thứ tiếng đều không kết hợp với các phụ âm môi và các nguyên âm tròn môi,
chúng đều là một âm lướt, không làm đỉnh của âm tiết. Trong tiếng Thái, khả
năng kết hợp của âm đệm rất hạn chế, chỉ có thể đứng sau một trong 4 âm đầu
là k, n, x. Trong khi đó khả năng kết hợp của âm đệm / -w- / có rộng rãi hơn.
Ở vị trí âm chính (âm gốc) của âm tiết, số lượng các âm vị có khác
nhau. Tiếng Thái có 13 âm vị (10 nguyên âm đơn và 3 nguyên âm đôi). Tiếng
Việt có 14 âm vị. Như vậy, có một nguyên âm đó là nguyên âm / / chỉ xuất
hiện trong tiếng Việt, không có trong tiếng Thái.
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Cả hai ngôn ngữ đều có thành phần đảm nhiệm âm cuối là các phụ âm
và các bán nguyên âm. Tiếng Thái có 6 phụ âm cuối /-m, -n, -n, -t, -k, p/ và
hai bán nguyên âm /-i, -w/. Tiếng Việt cũng có 6 phụ âm cuối giống tiếng
Thái, có hai bán nguyên âm /-u, -i/. Âm cuối tiếng Thái xuất hiện đều đặn các
nguyên âm. Các phụ âm cuối tiếng Việt cũng kết hợp với các nguyên âm đều
đặn, trừ các trường hợp đặc biệt.
Về thanh điệu, dễ dàng nhận thấy cả hai ngôn ngữ Thái - Việt đều có 6
thanh điệu. Tuy nhiên, thanh điệu trong tiếng Thái khác so với thanh điệu của
tiếng Việt.
Ta có thể nhận thấy rõ sự khác nhau về hệ thống thanh điệu của hai
ngôn ngữ. Tuy nhiên, gần đây, do giao tiếp nhiều và thường xuyên với người
Kinh nên tiếng Thái có thêm thanh huyền thực sự trong ngôn ngữ của mình.
STT

Tiếng Thái

Tiếng Việt

1

Thanh gần không

Thanh không

2

Thanh gần sắc

Thanh huyền ( ` )

3

Thanh gần hỏi

Thanh ngã (~ )

4

Thanh cao

Thanh hỏi ( ? )

5

Thanh bằng

Thanh sắc ( / )

6

Thanh gần nặng

Thanh nặng ( . )

Tóm lại, qua việc so sánh hệ thống ngữ âm của tiếng Việt và tiếng Thái
ta thấy chúng có khá nhiều điểm giống nhau song cũng có những điểm khác
nhau nhất định. Chính sự khác biệt trong hệ thống ngữ âm giữa hai ngôn ngữ
là một trong những nguyên nhân cơ bản và quan trọng dẫn đến những lỗi phát
âm sai trong quá trình luyện đọc của học sinh tiểu học dân tộc Thái. Trong
quá trình học tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ có ảnh hưởng nhất định đến học sinh
tiểu học dân tộc Thái theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực thể
hiện ở chỗ nhờ có sự gần gũi trong hệ thống ngữ âm giữa hai ngôn ngữ, học
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sinh người Thái dễ học, dễ nhớ. Những âm vị nào, dấu thanh nào trong tiếng
Thái trùng với âm vị, dấu thanh tiếng Việt thì học sinh sẽ phát âm đúng.
Những âm vị nào, dấu thanh nào có trong tiếng Việt mà hệ thống ngữ âm
tiếng Thái không có hoặc ngược sẽ gây ra cản trở không nhỏ ảnh hưởng đến
việc học tiếng Việt của học sinh. Sự khác biệt này sẽ dẫn đến việc các em
thường mắc lỗi phát âm.
1.1.7. Dạy - học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai
a. Sự khác nhau giữa dạy - học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai
với dạy - học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ nhất
54 dân tộc của Việt Nam sống xen kẽ, gần gũi cùng nhau, hình thành
các khu vực song ngữ, đa ngữ khác nhau. Cá nhân, gia đình, cộng đồng là ba
môi trường mà ở đó các ngôn ngữ tiếp xúc lẫn nhau, giao thoa lẫn nhau.
Tiếng Việt là ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các dân tộc cho nên xu hướng
chung trong sự phát triển giữa các ngôn ngữ dân tộc ít người ở Việt Nam là
xích lại gần với tiếng Việt, biểu hiện cụ thể ở hiện tượng tiếp nhận các yếu tố
tiếng Việt vào ngôn ngữ của mình và trạng thái song ngữ và một ngôn ngữ
dân tộc ít người nào đó càng phát triển.
Học tiếng Việt với tư cách là tiếng mẹ đẻ là học những kinh nghiệm
đầu tiên, còn học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai chỉ bắt đầu bởi
những người đã dùng được một thứ tiếng khác, như trẻ em người dân tộc ít
người học tiếng Việt (người Thái, Mông, Mường... học tiếng Việt) và những
người nước ngoài học tiếng Việt ở Việt Nam. Hầu hết người dân tộc thiểu số
học tiếng Việt đều với tư cách là ngôn ngữ thứ hai.
Bước vào học ngôn ngữ thứ nhất (tiếng mẹ đẻ), người học chưa có kiến
thức ngôn ngữ học; còn khi học ngôn ngữ thứ hai, người học thường có
những siêu kiến thức ngôn ngữ học nhất định. Đối với những người học ngôn
ngữ thứ hai, các thuật ngữ như phụ âm, nguyên âm, âm, vần, tiếng, từ, danh
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từ, động từ, tính từ, chủ ngữ, vị ngữ…rất quen thuộc. Chỉ có điều người ta
chưa biết được ảnh hưởng của tri thức về những phạm trù đó có hỗ trợ cho
quá trình thụ đắc ngôn ngữ của họ hay không và nếu có thì ở mức độ nào,
theo cách nào.
Với hầu hết mọi người, việc học ngôn ngữ thứ hai thể hiện những giá
trị văn hoá mới và khác với cái họ đã có. Kết quả học ngôn ngữ thứ hai tuỳ
thuộc vào động cơ học tập của họ. Trẻ em người dân tộc ít người học tiếng
Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai không phải là học một cái gì mới hoàn
toàn xa lạ, mà là học ngôn ngữ phổ thông, phương tiện giao tiếp giữa các dân
tộc Việt Nam, một công cụ của giáo dục, việc làm và thăng tiến. Như đã nói,
khi thụ đắc ngôn ngữ thứ hai, người học thường đã có những kiến thức ngôn
ngữ nhất định. Đối với trẻ em dân tộc ít người thì vốn kiến thức đã có chỉ là
bao gồm kĩ năng nói và kĩ năng nghe tiếng dân tộc. Do vai trò quan trọng
trong của tiếng Việt trong giao tiếp mà ở môi trường song ngữ, nhiều người
lại thông thạo tiếng Việt hơn tiếng dân tộc mình. Trong tình hình đó, sự thụ
đắc tiếng Việt với tư cách ngôn ngữ thứ hai đối với đồng bào dân tộc ít người
ở Việt Nam không khác biệt nhiều với sự thụ đắc tiếng mẹ đẻ cho họ.
b. Dạy - học tiếng Việt đối với học sinh dân tộc ít người ở Việt Nam
Việc tiếp thu những tri thức và kĩ năng tiếng Việt là hoàn toàn mới với
các em học sinh dân tộc ít người, bởi từ khi mới lọt lòng các em đã được tiếp
xúc với tiếng mẹ đẻ - thứ tiếng khác hoàn toàn với tiếng Việt. Vì vậy, tiếng
Việt dù là tiếng phổ thông vẫn là ngôn ngữ thứ hai, các em không thể có
những ưu điểm như học sinh dân tộc Kinh học tiếng Việt, vốn kiến thức về
tiếng Việt của các em rất ít thậm chí không có. Đối với học sinh dân tộc, rào
cản ngôn ngữ đã ảnh hưởng tới hiệu quả của việc học tập tiếng Việt. Chính vì
thế việc tăng cường tiếng Việt thông qua các hoạt động giáo dục là điều đáng
quan tâm.
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Với học sinh là người dân tộc thiểu số, việc tăng cường tiếng Việt
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc là một trong những vấn
đề đang được các cấp, các ngành, các trường học đặc biệt quan tâm. Nghị
quyết 40/2002/NQ-QH của Quốc Hội khóa IX về đổi mới giáo dục phổ thông
đã khẳng định: tiếng Việt là ngôn ngữ phổ thông được đưa vào dạy học thống
nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếng Việt trong nhà trường tồn tại
với hai tư cách: vừa là một môn học vừa là công cụ giao tiếp, học tập của học
sinh. Do đó, trình độ tiếng Việt (vốn từ, kiến thức về tiếng Việt và kỹ năng sử
dụng vốn từ trong học tập, giao tiếp) có vai trò và ảnh hưởng rất quan trọng
đối với khả năng học tập các môn học của học sinh. Thực tế cho thấy, học
sinh người dân tộc thiểu số càng học lên lớp trên thì khả năng đạt chuẩn
chương trình các môn học càng thấp vì nhiều nguyên nhân như trang thiết bị,
điều kiện kinh tế, điều kiện học tập, trình độ nhận thức… Trong đó, sự thiếu
hụt về vốn sống, vốn ngôn ngữ là nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp.
Trong những năm vừa qua, giáo dục học sinh dân tộc thiểu số ở vùng
sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn đã và
đang được Đảng, Nhà nước và các địa phương quan tâm như việc đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã có rất nhiều thay đổi về khung thời gian, chương trình, sách
giáo khoa đối với học sinh dân tộc thiểu số như bộ chương trình Tiếng Việt
(trong bộ chương trình phổ cập cấp 1 phổ thông) dùng cho các vùng dân tộc
phát triển giáo dục gặp nhiều khó khăn theo Quyết định số 680/QĐ ngày
9.8.1986. Chương trình này thường được gọi là chương trình 120 tuần, phân
biệt với chương trình Tiếng Việt chung trong cả nước là chương trình 165 tuần.
Năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp tác với UNICEF Việt Nam
triển việc thực hiện Nghiên cứu thực hành giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng
mẹ đẻ ở 3 tỉnh: Lào Cai, Gia Lai, Trà Vinh với 3 thứ tiếng: Mông, Jrai, Khơ
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Me. Nghiên cứu được thiết kế để đến cuối năm 2015 kết quả dự án sẽ là tiền
đề xây dựng một chính sách về giáo dục song ngữ phù hợp và bền vững theo
những hướng dẫn thực tế để triển khai và thành công.
Năm 2011 tỉnh Điện Biên đã triển khai “Đề án dạy tiếng Thái, Mông
cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2011 - 2015, định hướng
đến năm 2020”. Đây là giải pháp tốt nhất cho giúp học sinh hiểu bài, từ đó
nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học ở vùng dân tộc.
Trung tâm Công nghệ Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng
tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Công nghệ dạy
tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở Việt Nam”, mã số B.2001-51-05 do
PGS.TS Đặng Ngọc Riệp (chủ nhiệm) năm 2011 không chủ trương dạy song
ngữ mà dạy thẳng tiếng Việt cho con em người dân tộc. Để khắc phục những
khó khăn mà con em người dân tộc gặp phải khi học tiếng Việt, các tác giả đề
tài đưa ra các giải pháp nghiệp vụ: Giáo viên không giảng giải mà tổ chức các
việc làm cho học sinh, mỗi việc làm lại quy về các thao tác cụ thể; huấn luyện
giáo viên biết cách luyện tập những cách phát âm có thể cản trở việc học tiếng
Việt; bổ sung một tháng chuẩn bị trước khi vào học chính thức môn tiếng Việt
để tạo ra và củng cố năng lực dùng tiếng Việt ở mức tối thiểu; chuẩn bị trong
thiết kế những lời nói, từ ngữ tiếng dân tộc để giáo viên cho học sinh vận
dụng làm bài tập.
Dự án giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC) không
những đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, sách giáo
khoa, sách hướng dẫn mà còn tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên, tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo
viên là người dân tộc thiểu số trong quá trình giảng dạy... Tuy nhiên, những
việc làm đó vẫn chưa nâng cao chất lượng như mong muốn; hiệu quả giáo dục
còn thấp.
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Học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai người học có thể phải
gặp hai hiện tượng đáng lưu ý: hiện tượng chuyển di tích cực và hiện tượng
chuyển di tiêu cực. Chuyển di tích cực là hiện tượng ngôn ngữ thứ nhất (tiếng
mẹ đẻ) tương đồng loại hình với ngôn ngữ thứ hai mà người học đang thụ
đắc; giữa hai ngôn ngữ đó có những điểm giống nhau về ngữ âm, từ vựng,
ngữ pháp…tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai.
Chuyển di tiêu cực là hiện tượng ngôn ngữ thứ hai có thể khác về loại hình,
có nhiều điểm khác biệt về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp gây khó khăn cho quá
trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai. Theo cách xác định như trên, học sinh dân tộc
học tiếng Việt vừa có những thuận lợi, lại vừa gặp những khó khăn bởi hiện
tượng chuyển di tiêu cực. Học sinh dân tộc mắc nhiều loại lỗi về phát âm, chính
tả, dùng từ…mà với một thời gian ngắn các em khó có thể vượt qua. Điều đó
cũng dễ dàng lí giải cho việc vì sao học sinh dân tộc Thái thường phát âm sai các
phụ âm đầu như b/v, l/đ hay các dấu thanh như dấu ngã, dấu sắc.
1.2. Cơ sở thực tiễn
Với mục đích tìm hiểu thực trạng việc dạy và học tập đọc của giáo viên
và học sinh trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La, chúng tôi đã tiến
hành khảo sát trên những nội dung sau:
- Tìm hiểu về nội dung, chương trình phân môn Tập đọc lớp 4.
- Việc dạy học phân môn Tập đọc của giáo viên
- Về việc học phân môn Tập đọc của học sinh
- Nguyên nhân mắc lỗi
1.2.1. Tìm hiểu về nội dung, chương trình phân môn Tập đọc lớp 4
a. Tìm hiểu sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu dạy học
Sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 4 có 2 tập, gồm 10 đơn vị học, mỗi
đơn vị ứng với một chủ điểm, học trong 3 tuần (trừ chủ điểm Tiếng sáo diềutập I học trong 4 tuần). Giữa và cuối mỗi kì học có một tuần ôn tập và kiểm
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tra. Nếu như ở các lớp dưới chủ điểm học tập xoay quanh những lĩnh vực rất
gần gũi với học sinh như gia đình, nhà trường, thiên nhiên, xã hội… thì ở lớp
4, chủ điểm là những vấn đề về đời sống tinh thần của con người như tính
cách, đạo đức, năng lực, sở thích… Cụ thể như sau:
Tập I, gồm 5 chủ điểm, học trong 18 tuần:
Thương người như thể thương thân (nhân hậu - đoàn kết)-Tuần 1, tuần 2, tuần 3;
Măng mọc thẳng (trung thực, tự trọng)- Tuần 4, tuần 5, tuần 6;
Trên đôi cánh ước mơ (ước mơ)- Tuần 7, tuần 8, tuần 9;
Ôn tập giữa học kì I - Tuần 10;
Có chí thì nên (ý chí , nghị lực)- Tuần 11, tuần 12, tuần 13;
Tiếng sáo diều (đồ chơi, trò chơi)- Tuần 14, tuần 15, tuần 16, tuần 17;
Ôn tập cuối học kì I - Tuần 18.
Tập II, gồm 5 chủ điểm, học trong 17 tuần:
Người ta là hoa đất (tài năng)- Tuần 19, tuần 20, tuần 21,
Vẻ đẹp muôn màu (cái đẹp)- Tuần 22, tuần 23, tuần 24,
Những người quả cảm (dũng cảm)- Tuần 25, tuần 26, tuần 27,
Ôn tập giữa học kì II- Tuần 28,
Khám phá thế giới (du lịch, thám hiểm)- Tuần 29, tuần 30, tuần 31,
Tình yêu cuộc sống (lạc quan, yêu đời)- Tuần 32, tuần 33, tuần 34;
Ôn tập cuối học kì II - Tuần 35.
Môn Tiếng Việt 4 bao gồm các phân môn: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ
và câu, Kể chuyện, Tập làm văn. Các phân môn có nội dung chương trình
riêng và được bố trí xen kẽ nhau theo từng bài học. Phân môn Tập đọc được
phân bố gồm 2 tiết/ tuần, 6 tiết/ đơn vị học (trừ chủ điểm Tiếng sáo diều được
phân bố gồm 8 tiết/ 1đơn vị học).
Về cấu trúc, bài tập đọc trong SGK Tiếng Việt 4 bao giờ cũng gồm 3
phần: Văn bản tập đọc, chú thích và giải nghĩa (:), câu hỏi và bài tập (?).
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Trong quá trình dạy học, tùy theo từng bài học cụ thể và tùy vào đối tượng
học sinh, giáo viên có thể sử dụng SGK với những mức độ linh hoạt sao cho
giờ dạy đạt hiệu quả tối ưu.
Sách giáo viên (SGV) và các tài liệu tham khảo khác cũng phục vụ
đắc lực cho việc dạy học. Như chúng ta đã biết, SGV là công cụ hữu ích trong
việc định hướng cho mỗi giáo viên trong quá trình dạy học. SGV cũng được
cấu tạo 2 tập tương ứng với SGK. Nội dung chương trình SGV được cấu trúc
gồm 2 phần:
Phần I: Hướng dẫn chung. Phần này chủ yếu trình bày các mục tiêu, quan
điểm dạy học, biên soạn, nội dung, phương pháp dạy học Tiếng Việt và
hướng dẫn dạy học từng phân môn cụ thể trong đó có Tập đọc.
Phần II: Hướng dẫn cụ thể. Phần này trình bày các bài hướng dẫn sơ lược
để GV có định hướng soạn bài tương ứng với các bài trong SGK.
Bên cạnh SGK và SGV, giáo viên và học sinh còn có một số tài liệu dạyhọc khác như vở bài tập Tiếng Việt, Tiếng Việt nâng cao 4 và một số tài liệu
tham khảo khác. Những tài liệu này giúp học sinh luyện tập thực hành các kĩ
năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt từ đúng đến hay, phục vụ cho quá trình
học tập và giao tiếp của các em. Tuy nhiên, trong vở bài tập tiếng Việt 4, chỉ
có các bài tập phục vụ cho các phân môn như: Luyện từ và câu, Chính tả, Kể
chuyện và Tập làm văn. Còn phân môn Tập đọc thì không có bài tập. Bản
thân chúng tôi nghĩ, đây cũng chính là một thiếu sót, vì nếu có bài tập rèn kĩ
năng đọc thì học sinh sẽ được thực hành luyện tập đọc nhiều hơn, từ đó sẽ
giúp cho các em có kĩ năng đọc tốt hơn.
b. Tìm hiểu về mục tiêu và nội dung dạy học bài tập đọc 4
Như chúng ta đã biết, mục tiêu của phân môn Tập đọc là hình thành và
phát triển các kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm. Vì vậy, khi xác định
mục tiêu dạy học Tập đọc, ta phải chỉ ra được tốc độ, nội dung luyện đọc
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đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm như thế nào. Cụ thể là: Phân môn Tập đọc 4
giúp học sinh:
Thứ nhất là, củng cố, phát triển kĩ năng đọc trơn, đọc thầm đã đuợc
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.
Thứ hai là, phát triển kĩ năng đọc hiểu lên mức cao hơn: Nắm và vận
dụng được một số khái niệm như đề tài, cốt truyện, nhân vật,… để hiểu ý
nghĩa của bài và phát hiện một vài giá trị nghệ thuật trong các bài văn, thơ
(yêu cầu trọng tâm).
Thứ ba là, mở rộng vốn hiểu biết về tự nhiên, xã hội và con người để
góp phần hình thành nhân cách của con người mới.
Trong chương trình môn Tiếng Việt tiểu học, kĩ năng đọc bao gồm các
nội dung chính là đọc thông, đọc hiểu, ứng dụng đọc. Mức độ yêu cầu về
chuẩn kiến thức, kĩ năng đọc ở mỗi khối lớp có sự khác nhau. Theo dõi qua
đánh giá thường xuyên các biểu hiện hành vi của học sinh, dựa trên chuẩn
kiến thức, kĩ năng trên, đến cuối học kì I lớp 4, giáo viên lượng hóa thành 3
mức độ: chưa hoàn thành (học sinh chưa thực hiện được yêu cầu này), hoàn
thành ( học sinh cơ bản thực hiện được yêu cầu này), hoàn thành tốt ( học sinh
thực hiện thành thạo yêu cầu này). Tiêu chí và chỉ báo hành vi thực hiện được
các kĩ năng đọc bao gồm: đọc rõ ràng, rành mạch, tương đối lưu loát các văn
bản nghệ thuật, khoa học, báo chí (tốc độ khoảng 80 tiếng/phút), biết ngắt,
nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu đọc diễn cảm phù hợp với nội dung đoạn văn,
đoạn thơ; đọc thầm - hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của toàn
bài, trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc; biết nhận xét về nhân vật
chính trong truyện, nhận biết và nêu được giá trị của một số từ ngữ, hình ảnh,
chi tiết nổi bật, có ý nghĩa trong bài văn, bài thơ đã học; thuộc hai đoạn thơ,
đoạn văn ngắn đã học [4, tr.93]. Đến cuối học kì II lớp 4, về cơ bản các tiêu
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chí và chỉ báo hành vi thực hiện được các kĩ năng đọc giống với cuối học kì I,
có bổ sung thêm yêu cầu về tốc độ đọc là khoảng 90 tiếng/phút [4,tr.99].
Xác định nội dung dạy học bài tập đọc 4 được coi là một yêu cầu quan
trọng đối với giáo viên. Nội dung càng cụ thể, chi tiết bao nhiêu thì việc tiến
hành giờ dạy càng hiệu quả bấy nhiêu. Để xác định nội dung dạy học bài tập
đọc, ta cần trả lời câu hỏi: Học sinh sẽ lĩnh hội được gì qua bài tập đọc? Cụ
thể là: Học sinh cần đọc bài tập đọc trong bao lâu? (xác định tốc độ đọc);
những từ ngữ, câu nào cần luyện đọc (đọc đúng, đọc diễn cảm) và đọc như thế
nào?; đọc toàn bài với giọng như thế nào?; cần giải nghĩa những từ nào, câu
nào cho học sinh?; nội dung chính của từng đoạn, của bài tập đọc là gì? Học
sinh được giáo dục điều gì sau khi học bài tập đọc?
1.2.2. Việc dạy phân môn Tập đọc 4 của giáo viên
Trường Tiểu học Mường Bon ở xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh
Sơn La. Hiện nay, trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia cấp độ
1. Trường có tổng số 28 giáo viên và đều đạt chuẩn giáo viên tiểu học, trong
đó có: 28/28 giáo viên có trình độ từ cao đẳng trở lên. Hầu hết các giáo viên
trong trường đều đạt giáo viên dạy giỏi các cấp trong đó có 7 giáo viên dạy
giỏi cấp huyện còn lại là giáo viên dạy giỏi cấp trường và giáo viên các môn
chuyên. Trường có 3 lớp 4 với tổng số là 150 em, 100% học sinh đi học đúng
độ tuổi.
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát tại trường Tiểu học Mường Bon, huyện
Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Qua việc trao đổi, phỏng vấn một số giáo viên tại
trường, qua việc sử dụng phiếu điều tra và dự giờ thăm lớp, tham khảo giáo
án và một số tài liệu nâng cao khác, chúng tôi thu được kết quả như sau:
Sau khi tiến hành phát phiếu điều tra ( 6 phiếu/6 giáo viên ), kết quả khảo sát
nhận được thông qua phiếu điều tra như sau:
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Câu hỏi 1: Theo thầy ( cô ), phân môn Tập đọc có vai trò và vị trí như thế nào
trong chương trình lớp 4?
Mức độ

Số phiếu

Tỉ lệ

Quan trọng

4

66.7%

Bình thường

2

33.3%

Không quan trọng

0

0%

Để nâng cao chất lượng dạy học Tập đọc thì giáo viên chính là người
giữ vai trò chủ đạo. Vì vậy, trình độ của giáo viên cũng là yếu tố quan trọng.
Qua khảo sát thực tế ở trường Tiểu học Mường Bon , Mai Sơn, Sơn La, chúng
tôi thấy rằng các giáo viên tham gia dạy học lớp 4 đều đạt trình độ cao đẳng
sư phạm trở lên và hầu hết các thầy cô đều có quá trình giảng dạy lâu năm
nên tích luỹ được kiến thức và kinh nghiệm tương đối vững chắc. Tuy vậy, để
dạy tốt phân môn Tập đọc hay bất cứ môn học nào thì nhận thức về tầm quan
trọng của môn học là điều cần thiết. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra câu hỏi “Theo
thầy (cô), phân môn Tập đọc có vai trò và vị trí như thế nào trong chương
trình lớp 4? và đã được 66.7% giáo viên trả lời là rất quan trọng còn 33.3%
giáo viên trả lời là bình thường. Như vậy, phần lớn các ý kiến đều cho rằng
phân môn Tập đọc ở lớp 4 có vai trò vô cùng quan trọng, có nhiệm vụ tiếp tục
củng cố, nâng cao kĩ năng đọc trơn, đọc thầm đã được hình thành, phát triển
từ các lớp dưới đồng thời rèn luyện một kĩ năng mới là đọc diễn cảm. Kết quả
này còn cho thấy mỗi giáo viên có sự nhận thức khác nhau về phân môn Tập
đọc. Tuy nhiên, chúng ta phải khẳng định rằng Tập đọc góp phần rất quan
trọng vào việc học các phân môn khác. Vì vậy, các giáo viên không thể xem
nhẹ hay lơ là trong quá trình dạy học.
Câu hỏi 2: Thầy (cô) thường xuyên sử dụng phương pháp nào trong quá trình
dạy học Tập đọc?
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Các phương pháp

Số phiếu

Tỉ lệ

Phương pháp trực quan

4

66.7%

Phương pháp luyện tập

6

100%

Phương pháp đàm thoại

6

100%

Phương pháp thảo luận nhóm

3

50%

Các phương pháp khác

2

33.3%

Việc sử dụng các phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả, chất
lượng bài dạy cũng là một vấn đề đáng lưu ý. Để khảo sát vấn đề này chúng
tôi có câu hỏi: “Thầy (cô) thường xuyên sử dụng phương pháp nào trong quá
trình dạy học Tập đọc?” Có tới 100% giáo viên trả lời thường xuyên sử dụng
những phương pháp như: đàm thoại, luyện tập. Đây là những phương pháp
chính được sử dụng trong dạy Tập đọc nên con số 100% không có gì đáng
ngạc nhiên. Việc vận dụng các phương pháp vào dạy học sao cho có hiệu quả
mới là vấn đề lớn. Vì vậy, trong giờ Tập đọc giáo viên phải biết lựa chọn và
sử dụng hợp lý linh hoạt, có thể kết hợp các phương pháp để học sinh có thể
tiếp thu bài tốt hơn. Các phương pháp trực quan hay thảo luận nhóm và các
phương pháp khác cũng được giáo viên sử dụng tuy nhiên không thường
xuyên, có bài sử dụng, có bài không sử dụng vì nhiều nguyên do khác nhau.
Câu 3: Để tăng tính hấp dẫn và hiệu quả cho giờ học, thầy (cô) thường sử
dụng các phương tiện đồ dùng dạy học như: tranh ảnh, vật thật, máy chiếu
projecter hay video clip... ở mức độ nào?
Mức độ

Số phiếu

Tỉ lệ

Thường xuyên

3

50.0%

Thỉnh thoảng

3

50.0%

Hiếm khi

0

0%

Không bao giờ

0

0%
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Đối với học sinh tiểu học, tư duy của các em còn thiên về trực quan cụ
thể, những gì các em nhìn thấy, nghe thấy sẽ giúp các em ghi nhớ tốt hơn và
hứng thú hơn thì đồ dùng trực quan là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong
giờ học. Để biết các thầy cô sử dụng đồ dùng trực quan như thế nào trong giờ
Tập đọc, chúng tôi có câu hỏi “Để tăng tính hấp dẫn và hiệu quả cho giờ học,
thầy (cô) thường sử dụng các phương tiện đồ dùng dạy học như: tranh ảnh,
vật thật, máy chiếu projecter hay video clip... ở mức độ nào ?” 50% giáo viên
trả lời thường xuyên sử dụng tranh ảnh minh họa bởi đây là đồ dùng chủ yếu
mà tiết Tập đọc nào giáo viên cũng cần khai thác. Nếu những đồ đùng này
không được sử dụng thì rõ ràng giáo viên đã bỏ qua kênh hình mà SGK đã
cung cấp cho học sinh. Có 50% giáo viên trả lời thỉnh thoảng có sử dụng các
phương tiện khác như máy chiếu projecter. Bởi, để soạn được một bài tập đọc
theo hình thức giáo án điện tử có sử dụng máy chiếu trong quá trình giảng dạy
thì giáo viên phải mất nhiều thời gian và công sức, chỉ vào những giờ thao
giảng thì giáo viên mới có thời gian để đầu tư. Hơn nữa, cả trường mới chỉ có
2 cái máy chiếu, lại không lắp đặt cố định tại lớp học nên nếu sử dụng lại mất
quá trình vận chuyển, mất thời gian, điều đó cũng gây cản trở cho việc sử
dụng máy để nâng cao hiệu quả bài dạy.
Câu 4: Ngoài giờ Tập đọc, thầy (cô) còn chú ý luyện đọc cho học sinh vào
thời gian nào khác?
Thời gian

Số lượng

Tỉ lệ

Khi học các môn khác

4

66.7%

Khi sinh hoạt tập thể

2

33.3%

Về nhà

0

0%

Để nâng cao chất lượng đọc cho học sinh thì ngoài việc luyện đọc trong
giờ Tập đọc, giáo viên cần thường xuyên chú ý rèn luyện khả năng đọc cho
học sinh khi có điều kiện thuận lợi. Để biết được các giáo viên dạy lớp 4 của
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trường Tiểu học Mường Bon thường luyện đọc cho học sinh khi nào chúng tôi
đã đặt ra câu hỏi: “Ngoài giờ Tập đọc, thầy (cô) còn chú ý luyện đọc cho học
sinh khi nào?”. Kết quả khảo sát cho thấy 66.7% giáo viên thường luyện đọc
cho học sinh khi dạy các môn học khác. Bên cạnh đó, 33.3% giáo viên tổ
chức luyện đọc cho học sinh khi sinh hoạt tập thể dưới các hình thức trò chơi.
Để làm được điều đó, giáo viên phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng và có hình thức
tổ chức hấp dẫn để tạo hứng thú giúp việc luyện đọc của học sinh có hiệu quả.
Còn khi về nhà thì hầu hết không có giáo viên nào giao cho học sinh bài tập
về nhà để rèn đọc.
Câu 5: Đánh giá chung của thầy (cô) về việc học phân môn Tập đọc của học
sinh lớp 4 trong trường ?
Về ưu điểm, hầu hết các giáo viên được hỏi đều cho rằng nhìn chung
các em học sinh lớp 4 trường Tiểu học Mường Bon có thể đọc được một cách
rõ ràng, chính xác bài đọc. Một số em có thể đọc hay (đọc diễn cảm) tuy
nhiên tỉ lệ là rất thấp.Trong một lớp có 25 em thì chỉ có được 2 đến 3 em là có
thể đọc diễn cảm toàn bài.
Về hạn chế, 100% giáo viên đều khẳng định học sinh gặp khó khăn khi đọc
diễn cảm. 4/6 giáo viên khẳng định rằng nhược điểm lớn nhất của các em là đọc
vẫn còn ngọng, phát âm chưa chuẩn, nhất là các bạn học sinh dân tộc Thái.
Hầu hết các giáo viên mà chúng tôi điều tra, phỏng vấn đều có quá
trình công tác lâu năm có rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình dạy phân môn
Tập đọc. Vì vậy, khi điều tra về những thuận lợi và khó khăn của học sinh lớp
4 khi học Tập đọc thì nhiều giáo viên cho rằng về cơ bản học sinh trong
trường chủ yếu là người Thái nhưng được học cùng và tiếp xúc với các bạn
người Kinh nên khả năng đọc tương đối tốt. Các em đọc rõ ràng, lưu loát và
hiểu bài nhanh. Đây là thuận lợi lớn mà nhiều trường không thể có được (nhất
là ở các trường vùng sâu vùng xa, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số).
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Tuy nhiên, các em cũng gặp phải một số khó khăn như một số em phát âm
chưa chuẩn do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ, cũng giống như học sinh người
Kinh, khả năng đọc diễn cảm của các em còn thấp, chỉ có một số em có khả
năng cảm thụ tốt bài đọc nên đọc diễn cảm tương đối tốt.
Khi phỏng vấn một số giáo viên đang trực tiếp dạy lớp 4 về vấn đề này.
Chúng tôi nhận được một số ý kiến như sau:
Có giáo viên của trường cho rằng: “Bản thân tôi là một giáo viên người
dân tộc Thái. Tôi nhận biết được lỗi phát âm đặc thù của học sinh dân tộc
mình nên trong quá trình giảng dạy tôi luôn cố gắng chú trọng rèn đọc cho
các em. Nhìn chung, học sinh trong trường phần lớn là người dân tộc Thái
song các em cũng có trình độ và khả năng đọc tương đương các em người
Kinh, chỉ có một số em vẫn còn chịu ảnh hưởng cách phát âm của gia đình,
địa phương nên phát âm còn nhiều chỗ sai. Vì vậy, chúng tôi phải luyện cho
các em nhiều hơn”. Nhiều giáo viên còn cho rằng học sinh thường gặp khó
khăn khi luyện phát âm, đọc đúng từ, câu và chúng tôi được các giáo viên
trong trường giải thích rằng nhiều học sinh lớp 4 phát âm lẫn lộn gữa âm b và
âm v, âm l và âm đ, không phân biệt được cách phát âm giữa các tiếng có dấu
sắc và dấu ngã. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình luyện đọc của
các em.
Có nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm thì khẳng định rằng: “Khi luyện
đọc diễn cảm, học sinh thường lúng túng khi đọc theo vai phân biệt lời và tâm
trạng của các nhân vật, nhiều em không biết cách nhấn giọng phù hợp nên
giáo viên phải hướng dẫn rất nhiều”. Như vậy, ta thấy đối với học sinh, việc
tập đọc nhiều khi không dễ dàng, bên cạnh những thuận lợi các em vẫn còn
gặp không ít khó khăn. Điều quan trọng là giáo viên phải thấy được những
khó khăn ấy để có biện pháp khắc phục. Tỉ lệ các em đọc diễn cảm còn rất
thấp. Trong khi đó, yêu cầu đối với giờ tập đọc dành cho học sinh lớp 4 là
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phải đọc diễn cảm được. Đây là khó khăn lớn vì yêu cầu đọc diễn cảm đối với
học sinh mới được đưa vào lớp 4 nên các em còn nhiều bỡ ngỡ, hơn nữa khả
năng đọc của nhiều học sinh còn yếu.
Phần lớn các giáo viên cho rằng trong quá trình học Tập đọc, học sinh
thường gặp khó khăn khi hiểu nội dung bài đọc, nhất là những bài tập đọc
thuộc thể loại văn bản nghệ thuật như thơ, kịch, truyện ngắn… Các em khó
nắm bắt nội dung của bài một cách chính xác nên giáo viên phải dẫn dắt
nhiều. Trong khi đó, kĩ năng đọc hiểu đối với học sinh cuối cấp tiểu học trở
nên rất quan trọng. Phần lớn các giáo viên khi được hỏi đều khẳng định:“Để
đọc được diễn cảm thì trước hết học sinh phải đọc được trôi chảy, lưu loát
nội dung bài đọc. Song phần lớn học sinh mới chỉ dừng lại ở mức độ đọc
đúng, đôi khi tốc độ chưa nhanh, đọc còn ngắc ngứ,ê a, đọc từng tiếng một.”
Và một số giáo viên cũng cho biết thêm: “Hầu hết hệ thống câu hỏi trong bài
học sinh đều trả lời được. Đôi khi ở một số bài, câu hỏi đưa ra khá trừu
tượng, chung chung nên khi trả lời các em không trả lời ngay được mà giáo
viên cần phải chia nhỏ nội dung câu hỏi nên rất mất thời gian, mà thời lượng
dành cho một tiết học chỉ có 40 phút nên đôi khi không đủ thời gian để rèn
cho học sinh”. Thiết nghĩ, để rèn luyện đọc hiểu cho học sinh, giúp các em
có khả năng cảm thụ hết ý nghĩa, cái hay cái đẹp của bài tập đọc thì giáo viên
cần phải thiết kế một hệ thống câu hỏi hợp lý, khoa học để giúp học sinh hiểu
bài sâu hơn.
1.2.3. Việc học phân môn Tập đọc của học sinh dân tộc Thái trường Tiểu
học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
Phần lớn các em học ở trường tiểu học Mường Bon là học sinh dân tộc
Thái. Năm học 2015 - 2016, trường Tiểu học Mường Bon có hai lớp thuộc
khối lớp 4: lớp 4A1 và 4A2.
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Bảng 1.1. Thống kê tỷ lệ thành phần dân tộc học sinh lớp 4
tại trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La
Lớp

Tỉ lệ

Dân tộc

Tổng
(%)

4A1

4A2

Kinh

7

5

12

24

Thái

18

20

38

76

Khác

0

0

0

0

Qua quá trình dự giờ, khảo sát bằng phiếu điều tra về hứng thú học tập
phân môn Tập đọc của học sinh lớp 4 trường Tiểu học Mường Bon, chúng tôi
nhận thấy rằng:
Nhìn chung, các em học sinh khối 4 trong nhà trường đã có hứng thú
học tập đối với phân môn Tập đọc, phần lớn các em tỏ ra yêu thích đối với
phân môn này. Vì vậy khi chúng tôi đưa ra câu hỏi: Trong các phân môn của
Tiếng Việt, em thích học phân môn nào nhất? Thì có đến 27 học sinh/50 học
sinh (54%) trả lời là thích học phân môn Tập đọc nhất. Số còn lại có 6 em
(12%) thích học phân môn Chính tả nhất, 5 em (10 %) thích học phân môn
Luyện từ và câu nhất, 7 em (14%) thích học phân môn Tập làm văn nhất và 5
em (10%) thích học phân môn Kể chuyện nhất. Điều đó chứng tỏ các em cũng
đã ý thức được tầm quan trọng của Tập đọc cũng như chứng tỏ rằng Tập đọc
không phải là một phân môn khô khan, kém hấp dẫn đối với các em.
Trong chương trình và SGK lớp 4 mới, các thể loại văn bản rất phong
phú bao gồm cả văn bản nghệ thuật (thơ, truyện ngắn…) và văn bản phi nghệ
thuật (tin nhắn, thư từ, báo chí, văn bản khoa học…) có tác dụng làm phong
phú cho phân môn và nâng cao hiệu quả học Tập đọc cho học sinh, rèn cho
học sinh kĩ năng đọc các loại văn bản khác nhau. Tuy nhiên, đối với từng loại
văn bản, mỗi học sinh lại có khả năng và sự hứng thú khác nhau. Vì vậy khi
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chúng tôi hỏi: “Bài tập đọc ở dạng nào em thích nhất ?” Thì câu trả lời của
các em tương đối khác nhau, trong đó hứng thú đọc thơ, kịch, truyện ngắn
chiếm hơn 84%, còn lại 16 % học sinh thích đọc các loại văn bản thông thường
như văn bản hành chính, báo chí, văn bản khoa học… Điều đó chứng tỏ rằng
các bài tập đọc thuộc thể loại văn bản nghệ thuật vẫn hấp dẫn và thu hút sự
hứng thú của các em hơn nhưng không phải vì thế mà các em có thể coi nhẹ
các bài tập đọc khác vì các bài tập đọc ở dạng văn bản thông thường bên cạnh
việc rèn kĩ năng đọc còn cung cấp cho học sinh rất nhiều thông tin cần thiết, bổ
ích đối với các em. Vì vậy, khi dạy Tập đọc ở dạng này cho học sinh, giáo viên
cần phải có biện pháp tạo hứng thú học tập cho các em, tránh để học sinh cảm
thấy các bài tập đọc này khô khan, nhàm chán và không chú tâm học.
Khi trả lời câu hỏi: “Trong giờ tập đọc, em thích học phần nào nhất ?”.
Kết quả thu được là có 28 em (chiếm 56%) thích học phần luyện đọc nhất, có
22 em (chiếm 24%) thích học phần tìm hiểu bài và có 10 em (chiếm 20%)
thích học phần đọc diễn cảm. Như vậy, qua số liệu chúng ta cũng phần nào
thấy được Phần luyện đọc được nhiều em yêu thích hơn cả. Còn phần Tìm
hiểu bài và phần luyện đọc diễn cảm thì số lượng em yêu thích ít hơn. Điều
này có thể có nhiều lí do, bản thân các em khi học không hứng thú với các
phần này vì thế sẽ dẫn đến hiệu quả học tập sẽ không cao. Mà khả năng đọc
hiểu và đọc diễn cảm là yêu cầu bắt buộc cần phải có đối với học sinh cuối
cấp tiểu học. Vì thế, khi dạy giáo viên cần chú ý nghiên cứu về nội dung và
phương pháp giảng dạy, làm thế nào để học sinh yêu thích hơn hai phần này
để từ đó có kết quả học tập tốt hơn.
Tập đọc cũng như các phân môn khác của môn Tiếng Việt và các môn
học khác, để học tốt thì, có kĩ năng đọc tốt thì ngoài giờ học trên lớp, học sinh
phải thường xuyên luyện đọc ở nhà. Tuy nhiên mức độ luyện đọc cũng như
thời gian dành cho luyện đọc ở nhà của mỗi học sinh là khác nhau. Để điều tra
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việc luyện đọc ở nhà của học sinh lớp 4, chúng tôi đã đưa ra câu hỏi: “Ngoài
giờ tập đọc trên lớp, về nhà các em có thường xuyên luyện đọc không?” Và
kết quả thu được là phần lớn các em không có ý thức luyện đọc ở nhà, biểu
hiện bằng con số cụ thể là 20 % tổng số học sinh lớp 4 được điều tra trả lời là
thường xuyên luyện đọc, 20% trả lời là thỉnh thoảng mới luyện đọc còn lại
60% không tự giác tập đọc ở nhà. Con số này giải thích cho việc hiệu quả dạy
học Tập đọc không cao và nó có ảnh hưởng đến việc học tập các môn học
khác của học sinh. Bởi vậy, giáo dục ý thức tự giác trong quá trình dạy Tập
đọc cũng là một nhiệm vụ cần thiết mà giáo viên phải thực hiện tốt. Bởi có
khá nhiều học sinh nếu giáo viên không giao bài về nhà thì học sinh không có
ý thức tự học bài nên giáo viên cần giao bài tập về nhà cho học sinh đọc. Có
như vậy khả năng đọc của học sinh mới không bị chênh lệch từ đó nâng cao
chất lượng dạy- học Tập đọc cũng như tất cả các môn học khác.
Hơn nữa, qua việc dự giờ khảo sát phân môn Tập đọc chúng tôi còn
nhận thấy trong quá trình học Tập đọc trên lớp, học sinh cũng gặp phải một số
khó khăn, đó là: sự phân hóa giữa các học sinh trong một lớp và giữa các lớp
về khả năng đọc. Có em đọc và vận dụng các kỹ năng đọc vào học tập rất hiệu
quả, khả năng đọc hiểu và đọc diễn cảm cao nhưng số lượng này không nhiều,
còn rất nhiều em đọc diễn cảm còn yếu, có những em mới chỉ dừng lại ở mức
độ đọc đúng câu chữ thậm chí còn ngắc ngứ lí nhí, ê a và phát âm còn chưa
chuẩn một số phụ âm đầu như l với đ, b với v, dấu sắc với dấu ngã… Điều
này ảnh hưởng đến việc phát triển khả năng đọc của các em cũng như giữ gìn
sự trong sáng của tiếng Việt.
1.2.4. Một số lỗi về rèn đọc và nguyên nhân mắc lỗi
Từ việc phân tích thực trạng dạy và học phân môn Tập đọc của thầy và
trò trường Tiều học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La; qua dự giờ khảo sát tại hai
lớp của khối 4 ở trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La, chúng ta có
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thể nhận thấy học sinh thường hay mắc phải một số lỗi trong quá trình rèn
đọc. Có thể chia làm các dạng sau đây:
a.Lỗi về chính âm
Học sinh dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung thường mắc
khá nhiều lỗi về chính âm trong quá trình rèn đọc. Nhưng học sinh dân tộc
Thái của trường Tiểu học Mường Bon thường hay nhầm lẫn giữa phụ âm b
và phụ âm v, giữa phụ âm l và phụ âm đ, giữa thanh sắc và thanh ngã. Có thể
lí giải được một cách dễ dàng nguyên nhân dẫn đến việc học sinh thường mắc
lỗi này trong quá trình rèn đọc là do giữa hệ thống ngữ âm tiếng Việt và hệ
thống ngữ âm tiếng Thái có những nét khác biệt. Trong tiếng Việt phụ âm b
và phụ âm v, phụ âm l và phụ âm đ có sự khác biệt và phân tách rõ ràng. Còn
trong tiếng Thái giữa hai cặp phụ âm này chưa có sự phân tách rõ ràng, người
Thái còn hay sử dụng lẫn lộn giữa hai cặp phụ âm. Còn về dấu thanh, những
từ tiếng Việt mang thanh ngã được học sinh thể hiện thành thanh sắc. Nguyên
nhân dẫn đến lỗi này là do tiếng Thái không có thanh tương ứng với thanh
“ngã” trong tiếng Việt.
b.Lỗi về đọc ngữ điệu
Chưa đọc đúng ngữ điệu của bài đọc, chưa biết cách đọc diễn cảm. Lỗi
này có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Về phía học sinh, các em
thường mắc lỗi này là do các em chưa hình thành được việc phân tách giữa
các thành phần câu để ngắt, nghỉ cho đúng trong quá trình đọc câu, do các em
chưa chú ý đến việc ngắt nghỉ khi câu có dấu chấm, dấu phẩy. Việc chưa đọc
diễn cảm là do các em chưa hiểu sâu sắc nội dung của bài nên chưa thể hiện
được. Còn về phía giáo viên, đôi khi vì lí do khách quan, trong một tiết học
tập đọc chỉ có 40 phút mà giáo viên phải thực hiện tất cả các bước lên lớp nên
không có nhiều thời gian để hướng dẫn cụ thể và rèn cho từng học sinh về đọc
ngữ điệu.
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c.Lỗi về đọc hiểu:
Học sinh đôi khi không trả lời được hết các câu hỏi trong phần tìm
hiểu nội dung bài, sau khi học xong, học sinh chưa nắm vững nội dung bài.
Nguyên nhân dẫn đến lỗi này có thể là do khách quan cũng như chủ quan. Về
phía học sinh, vì các em là học sinh dân tộc Thái nên vốn hiểu biết của các em
hạn chế, các em không hiểu nội dung bài đọc nên không thể tìm được câu trả
lời thích hợp. Mà trong các bài đọc, các câu hỏi đôi khi cũng khá chung
chung, trừu tượng và khó trả lời. Bản thân giáo viên trong quá trình giảng dạy
chưa linh hoạt trong quá trình đặt câu hỏi tìm hiểu nội dung bài. Giáo viên
còn máy móc sử dụng các câu hỏi có sẵn trong SGK mà chưa biên soạn các
câu hỏi phù hợp với thực tế của lớp mình giảng dạy.
Qua tìm hiểu thực tế, tác giả luận văn nhận thấy, nguyên nhân khiến
cho học sinh thường mắc các lỗi về rèn đọc như trên còn do:
Môi trường giao tiếp: Trường Tiểu học Mường Bon nằm ở địa bàn dân
cư sinh sống chủ yếu là người Thái, học sinh trong trường đa số là học sinh
dân tộc Thái (98%). Khi học trên lớp, các em được tiếp xúc với các thầy cô và
bạn bè, các em thường sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Còn khi ra chơi, các
em thường sử dụng tiếng mẹ để nói chuyện với nhau. Khi về với gia đình, các
em lại sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với các thành viên trong gia đình. Môi
trường giao tiếp tiếng Việt bị hạn hẹp chính là nguyên nhân dẫn tới việc các
em chưa hình thành được kĩ năng đọc trong quá trình sử dụng tiếng Việt.
Ý thức học tập của học sinh: Hiện nay, đối với học sinh tiểu học nói
chung và học sinh lớp 4 ở trường Tiểu học Mường Bon nói riêng thì việc yêu
cầu về nhà làm bài tập là không có. Do giáo viên không giao bài tập về nhà
nên phần lớn về nhà các em không có ý thức tự học các môn học nói chung và
không tự rèn đọc nói riêng (theo kết quả khảo sát học sinh)
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Nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan khác như: bản thân
giáo viên cũng chưa dành nhiều thời gian để sửa chữa lỗi đọc cho học sinh,
phần lớn giáo viên chưa có ý thức tự học, tự nâng cao năng lực chuyên môn,
năng lực sử dụng tin học, ngoại ngữ. Đôi khi giáo viên còn máy móc, chỉ
giảng đủ những gì có trong SGK. Phụ huynh còn chưa có sự phối hợp với
giáo viên trong quá trình học tập của các em nói chung cũng như quá trình
rèn đọc nói riêng.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Từ việc phân tích cơ sở lí luận chung, từ việc tìm hiểu thực trạng dạy
và học phân môn Tập đọc lớp 4 tại trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn,
Sơn La, chúng tôi nhận thấy rằng: Các giáo viên đã có sự quan tâm, chú ý đến
việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh và đã thu được những kết quả nhất định.
Tuy nhiên, việc tiếp cận hướng dẫn học sinh nhất là những em đọc chậm đọc
yếu còn chưa thực sự sâu sát và hiệu quả. Đồng thời, việc tổ chức luyện đọc
diễn cảm cho học sinh còn gặp nhiều khó khăn, nhiều khi còn theo khuôn
mẫu, ít có sự sáng tạo nên chưa tạo được hứng thú và hiệu quả luyện đọc cho
học sinh; việc sử dụng đồ dùng trực quan của giáo viên còn hạn chế… Về
phía học sinh, chúng tôi nhận thấy rằng học sinh đã chú ý và có hứng thú học
Tập đọc song hiệu quả chưa cao. Để nâng cao chất lượng học Tập đọc cho
học sinh, nhà trường cũng như các giáo viên cần có biện pháp để giảm bớt các
vấn đề còn tồn tại góp phần nâng cao hiệu quả học Tập đọc của học sinh.
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Chương 2
BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH
2.1. Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc đúng, nhất là những học
sinh thường mắc lỗi phát âm
a. Mục đích:
Đọc đúng là sự tái hiện mặt âm thanh của bài đọc một cách chính xác,
không có lỗi. Đọc đúng là không đọc thừa, không sót tiếng, từ. Đọc đúng phải
thể hiện đúng hệ thống ngữ âm chuẩn, tức là đọc đúng chính âm. Nói cách
khác là không đọc theo cách phát âm địa phương lệch chuẩn. Với những học
sinh người dân tộc thì lưu ý không để hệ thống ngữ âm tiếng mẹ đẻ ảnh
hưởng tiêu cực đến phát âm tiếng Việt. Đọc đúng bao gồm việc đọc đúng các
âm, thanh (đúng các âm vị), nghỉ ngắt hơi đúng chỗ (đọc đúng ngữ điệu). Như
vậy, việc đọc đúng cần phải đảm bảo một số yêu cầu: Đọc rõ tiếng, rõ lời, đọc
đúng chính âm; biết ngắt giọng, nghỉ hơi theo đúng vị trí các dấu ngắt câu và
theo cấu trúc ngữ nghĩa của văn bản; đọc liền mạch, lưu loát với âm lượng
phù hợp.
b. Cách thức thực hiện:
Đối với việc đọc đúng chính âm: Giáo viên quan sát, theo dõi trong
các giờ tập đọc, học sinh nào hay mắc lỗi đọc chính âm thì giáo viên cần quan
tâm, hướng dẫn học sinh luyện đọc. Đây là việc làm quan trọng vì khi giáo
viên nghe học sinh đọc thì có thể dễ dàng nhận ra việc đọc của từng em đúng
hay sai. Nếu học sinh đọc sai, giáo viên phải sửa ngay cho các em, đặc biệt
khi luyện đọc tiếng, từ khó để giúp học sinh phát âm đúng, sửa những lỗi phát
âm cho các em.
Đối với học sinh trường Tiểu học Mường Bon, do đặc điểm gia đình
các em đến từ nhiều vùng khác nhau nên cách phát âm chịu ảnh hưởng của
gia đình, quê hương, nhiều em phát âm còn chưa đúng. Lỗi phát âm đặc trưng
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của các em ở trường này chủ yếu là lẫn lộn giữa âm l và âm đ, âm v và âm b,
dấu ngã và dấu sắc. Đây là lỗi phát âm phổ biến đối với học sinh dân tộc Thái,
cần sửa chữa triệt để nên khi hướng dẫn học sinh đọc giáo viên phải chỉ rõ cách
phát âm. Biện pháp này đòi hỏi giáo viên phải nắm chắc kiến thức về ngữ âm,
có kĩ thuật phát âm chính xác, có khả năng mô tả chính xác cách phát âm để
học sinh biết được nguyên nhân của việc mắc lỗi và sửa chữa. Giáo viên cần
biết rõ một số thao tác cơ bản để phát âm chuẩn một số âm dễ lẫn như:
+ Phân biệt âm b/v
Âm b: Vì âm b là phụ âm hữu thanh nên khi phát âm hai môi mím lại, bật hơi
ra tương đối mạnh, miệng há hơi rộng.
Âm v: Khi phát âm hàm răng trên chạm vào môi dưới, đẩy hơi ra, tạo thành
âm gió, miệng há.
+ Phân biệt âm l/đ
Âm l: Khi phát âm l lấy đầu lưỡi uốn cong, chạm vào phía bên trên của hàm
trên ngạc cứng, rồi phát âm đẩy lưỡi ra ngoài.
Âm đ: Khi phát âm đ, đưa lưỡi lên chạm vào phía bên trên của hàm trên ngạc
cứng, phát âm rồi hạ lưỡi xuống khoảng dưới của khoang miệng.
+ Phân biệt thanh ngã và thanh sắc
Khi đọc tiếng có thanh ngã ta thường đọc nhấn giọng đẩy hơi từ dưới lên và
dài hơi hơn tiếng có thanh sắc.
Cách thức này có thể thực hiện trong quá trình luyện đọc
Ví dụ : Khi dạy bài tập đọc “ Chợ Tết ” [24, tr.38], ngoài các từ giáo viên cần
phải giải thích nghĩa, sau khi nghe học sinh đọc bài, nếu giáo viên phát hiện
em nào phát âm sai âm b và âm v, âm l và âm đ thì giáo viên có thể hướng
dẫn các em đọc lại các tiếng, từ có chứa 2 âm đó rồi hướng dẫn phân tích, đọc
mẫu và yêu cầu học sinh đọc lại.
Ví dụ: tưng bừng / tưng vừng, bình minh / vình minh, vui vẻ / bui bẻ...
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Ví dụ: lặng lẽ / đặng đẽ, lom khom / đom khom...
Ví dụ: ngộ nghĩnh/ ngộ nghính, giọt sữa/ giọt sứa...
Đối với dạng lỗi này, giáo viên có thể sử dụng các dạng bài tập luyện
đọc để chữa lỗi cho học sinh. Tùy vào tình trạng mắc lỗi của học sinh lớp
mình, giáo viên có thể rèn cho học sinh bằng nhiều cách. Thứ nhất, giáo viên
tự chọn và lưu ý những từ, tiếng mà học sinh dễ lẫn để hướng dẫn đọc. Thứ
hai, có thể cho học sinh đọc rồi tự phát hiện ra từ, tiếng chứa các âm mà mình
hay mắc lỗi, rồi đọc và giáo viên sửa. Thứ ba, có thể sử dụng phiếu bài tập để
điền các âm, các dấu thanh hay lẫn vào chỗ chấm cho đúng rồi đọc lên.
Đối với việc hướng dẫn học sinh luyện đọc đúng ngữ điệu: hình thức
này giúp học sinh đọc đúng từng câu trong đoạn, biết ngắt nghỉ hợp lí, tập
ngắt nhịp ở các đoạn văn, khổ thơ nhằm giúp học sinh đọc lưu loát, rõ ràng
rành mạch cả bài tiến tới đọc diễn cảm.
Cách thức thực hiện: Có hai cách để hướng dẫn học sinh luyện đọc câu,
đoạn, bài. Cách 1: Tìm những từ ngữ khó, những câu văn dài rồi hướng dẫn
học sinh cách ngắt nghỉ. Cách 2: Đưa ra các câu khó, đoạn khó, yêu cầu học
sinh tự đọc rồi tự tìm, tự rút ra cách đọc rồi giáo viên nhận xét, kết luận. Cách
thứ hai sẽ phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh hơn.
Để làm được điều đó giáo viên cũng phải cung cấp cách thức để học
sinh thực hiện. Khi hướng dẫn học sinh đọc thơ, cần chú ý đến nhịp điệu của
câu theo từng thể thơ. Chẳng hạn: Với thể lục bát, câu 6 chữ có thể ngắt nhịp
2/2/2 hoặc 2/4 ,4/2,3/3; câu 8 chữ có thể ngắt nhịp 2/2/2/2 hoặc 4/4, 3/5, 5/3,
2/6……
Ví dụ:

Nhác trông /vắt vẻo/ trên cành/
Anh chàng gà trống /tinh ranh lõi đời/
(Bài “ Gà Trống và Cáo ”[25, tr.50])

Với thể thơ 5 chữ thường ngắt nhịp 2/3, 3/2 hoặc đọc liền cả 5 tiếng ở mỗi
dòng thơ.
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Ví dụ:

Bè ta xuôi sông La/
Dẻ cau cùng táu mật/
Muồng đen và trai đất/
Lát chun rồi lát hoa/
(Bài: Bè xuôi sông La [25, tr.26])

Còn thể thơ 7 chữ thường ngắt nhịp 4/3 hoặc 3/4
Ví dụ:

Mặt trời xuống biển/ như hòn lửa
Sóng đã cài then/ đêm sập cửa
(Bài: Đoàn thuyền đánh cá [25, tr.59])

Đối với thơ tự do thường không có cách ngắt nhịp cố định thì căn cứ vào nội
dung của câu, đoạn, bài để ngắt nhịp hoặc dựa vào dấu câu.
Ví dụ:
Tre xanh!//
Xanh tự bao giờ?//
Chuyện ngày xưa/… đã có bờ tre xanh.//
(Bài: Tre Việt Nam -[24, tr.41])
Khi hướng dẫn học sinh đọc đoạn văn xuôi cần chú ý đến đặc điểm của
từng thể loại để có giọng đọc thích hợp. Chẳng hạn văn kể chuyện thường đọc
với giọng chậm rãi, văn miêu tả thường đọc với giọng nhẹ nhàng, văn bản
hành chính, nhật dụng cần đọc rõ ràng, dứt khoát…Và cần lưu ý hướng dẫn
học sinh biết cách ngắt nghỉ đúng ngữ điệu.
Ví dụ: Bài đọc “Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa” [25, tr.21]
Khi hướng dẫn học sinh luyện đọc, giáo viên cần hướng dẫn học sinh
cách đọc để học sinh có cách đọc đúng ngữ âm, ngữ điệu vì đây là một đoạn
hay và khó trong bài:
“Năm 1946, / nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, / ông rời bỏ cuộc
sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài, / theo Bác Hồ về nước. // Ông được Bác
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Hồ đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa / và giao nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo vũ
khí / phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. // Trên cương vị Cục
trưởng Cục Quân giới, / ông đã cùng anh em miệt mài nghiên cứu / chế ra các
loại vũ khí có sức công phá lớn như / súng ba - dô - ca, / súng không giật, /
bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc.// ”
Ví dụ: Bài đọc “Ăng - co Vát ” [25, tr.123]
Giáo viên có thể viết đoạn văn lên bảng phụ rồi hướng dẫn cho học
sinh tự tìm ra cách ngắt nghỉ đúng ngữ điệu, sau đó giáo viên nhận xét và kết
luận.
“Lúc hoàng hôn, / Ăng - co Vát thật huy hoàng. // Mặt trời lặn, / ánh sáng
chiếu soi vào bóng tối cửa đền. // Những ngọn tháp cao vút ở phía trên, / lấp
loáng giữa những chùm lá thốt nốt xòa tán tròn / vượt lên hẳn những hàng
muỗm già cổ kính. // Ngôi đền cao với những thềm đá rêu phong, / uy nghi, /
kì lạ, / càng cao càng thâm nghiêm dưới ánh trời vàng, / khi đàn dơi bay tỏa ra
từ các ngách.//”
Để hướng dẫn học sinh đọc đúng, giáo viên cũng cần gợi ý, khuyến
khích học sinh trong lớp trao đổi, nhận xét về chỗ được, chỗ chưa được của
bạn để rút kinh nghiệm đọc tốt hơn.
Trong quá trình hướng dẫn luyện đọc giáo viên cần vận dụng các biện
pháp, hình thức tổ chức linh hoạt để tạo sự hứng thú, tích cực tham gia luyện
đọc của học sinh, đồng thời coi trọng thực hành luyện đọc, tạo điều kiện để
mọi học sinh đều được tham gia vào quá trình luyện đọc dưới sự chỉ đạo của
giáo viên.
2.2. Biện pháp 2: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong phần tìm hiểu nội dung
bài đọc
a. Mục đích:
Trong dạy học Tập đọc, hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài là một mắt
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xích quan trọng nhằm trau dồi kĩ năng đọc hiểu, phát triển khả năng suy luận,
tư duy lôgic cho học sinh, đồng thời giúp các em biết diễn đạt một cách mạch
lạc khi trả lời, từ đó góp phần nâng cao năng lực cảm thụ văn học và tạo cơ sở
cho việc luyện đọc diễn cảm của học sinh đạt kết quả cao. Các em chỉ đọc
được khi các em hiểu rõ những gì các em được đọc.
Khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài, giáo viên thường thông qua hệ
thống câu hỏi. Câu hỏi trong giờ Tập đọc thường được đặt ra trên cơ sở gắn
với tình tiết, nhân vật, hình ảnh, ngôn ngữ, ý nghĩa… của văn bản đọc, cơ sở
quan trọng định hướng học sinh suy nghĩ, tìm tòi, tiếp cận bài đọc hiệu quả
hơn, nắm vững nội dung của bài đọc một cách có ý thức.
Đối với học sinh lớp 4 nói chung và học sinh lớp 4 trường Tiểu học
Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La nói riêng, do đặc điểm về mặt nhận thức của
các em còn nhiều hạn chế, khả năng ghi nhớ còn chưa cao. Vì vậy, câu hỏi
tìm hiểu bài phải ngắn gọn, dễ hiểu sát với nội dung bài đọc để các em có thể
trả lời đúng. Cho nên việc thiết kế hệ thống câu hỏi vừa đảm bảo khai thác nội
dụng bài, vừa phù hợp với trình độ học sinh là yêu cầu cần thiết đối với các
giáo viên trong trường khi dạy Tập đọc (giáo viên có thể tự đặt câu hỏi hoặc
điều chỉnh, sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa tuỳ theo trình độ, khả năng
của học sinh lớp mình).
b. Cách thức thực hiện:
Trong SGK TV4 tập 1 và tập 2 có các bài đọc thuộc các thể loại khác
nhau như: văn bản nghệ thuật và văn bản phi nghệ thuật. Với mỗi loại bài
chúng ta cần có cách thức khác nhau để xây dựng hệ thống câu hỏi.
*) Thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài Tập đọc là văn bản nghệ thuật
Trong SGK Tiếng Việt 4 (tập 1 + tập 2), các bài tập đọc chủ yếu là
dạng văn bản nghệ thuật (thơ, truyện ngắn, kịch…) nên khi dạy dạng bài này,
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giáo viên cần chú ý khơi gợi óc thẩm mĩ, khả năng cảm thụ cái hay cái đẹp từ
tác phẩm cho các em.
Với những tác phẩm văn xuôi, khi thiết kế hệ thống câu hỏi tìm hiểu
bài cần dựa vào đặc điểm cơ bản của bài đọc như nội dung, ý nghĩa, chủ đề
ngôn ngữ cụ thể, giải thích hay nêu suy nghĩ về một chi tiết, tránh đưa ra
những câu hỏi có tính khái quát, suy luận, trừu tượng quá cao không phù hợp
với khả năng tiếp nhận của các em.
Ví dụ: Bài đọc “Dế mèn bênh vực kẻ yếu” [24, tr.4]
Giáo viên đưa ra các câu hỏi tìm hiểu bài tương đối đơn giản chủ yếu
dựa vào các chi tiết trong bài tập đọc nên học sinh không mấy khó khăn khi
trả lời, đó là:
Câu 1: Tìm hiểu những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt?
Câu 2: Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ như thế nào?
Câu 3: Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn?
Câu 4: Nêu một hình ảnh nhân hóa mà em thích. Cho biết vì sao em thích.
Sau khi học sinh trả lời xong câu hỏi số 3. Giáo viên có thể đặt một câu
hỏi lựa chọn để học sinh trả lời trước khi trả lời câu hỏi số 4.
Ví dụ như:
- Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào sau đây để miêu tả các nhân
vật trong tác phẩm?
a. So sánh

b. Ẩn dụ

c. Nhân hoá

Đây là những kiến thức các em đã được học, đòi hỏi các em phải nhớ lại để
vận dụng vào bài, các em phải hiểu bản chất thế nào là “nhân hoá” thì mới
chọn được câu trả lời đúng.
Sau khi học sinh trả lời được câu hỏi trên, giáo viên tiếp tục hỏi thêm câu hỏi
số 4 để khai thác kiến thức:
Câu 4: Nêu một hình ảnh nhân hoá mà em thích. Cho biết vì sao em thích?
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Học sinh sẽ trả lời theo cảm nhận của cá nhân, các em sẽ lựa chọn cho mình
một nhân vật mà các em yêu thích.
Nếu ở những tác phẩm văn xuôi thiên về diễn biến của sự vật hiện
tuợng, có tuyến nhân vật, có nội dung tường minh thì thơ là tiếng nói của tình
cảm chủ yếu diễn đạt cảm xúc của nhà thơ. Thơ thiên về sử dụng âm thanh,
nhịp điệu, ngôn ngữ, hình ảnh để mô tả cảm xúc cá nhân hơn là về lí trí. Vì
vậy, khi thiết kế câu hỏi trong bài tập đọc là thơ nên hỏi về những chi tiết,
hình ảnh đặc sắc.
Ví dụ: Bài thơ: “ Nếu chúng mình có phép lạ”[24, tr. 76]
Giáo viên có thể đưa ra một số câu hỏi vừa tóm lược được nội dung của
bài thơ, vừa nói lên ý nghĩa của những hình ảnh đặc sắc. Các câu hỏi có trong
bài là:
Câu 1: Câu thơ nào được lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài? Việc lặp lại nhiều
lần câu thơ ấy nói lên điều gì?
Câu 2: Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy
là gì?
Câu 3: Hãy giải thích ý nghĩa của cách nói sau:
a, Ước “không còn mùa đông”
b, Ước “hoá trái bom thành trái ngon”
Câu 4: Em thích mơ ước nào trong bài thơ? Vì sao?
Câu 5: Học thuộc lòng bài thơ.
Trong 5 câu hỏi này, câu hỏi số 2 và số 3 hơi trừu tượng, đòi hỏi mang tính
khái quát cao, nếu trả lời, học sinh chỉ có thể trả lời các ý một cách rời rạc.
Giáo viên có thể thiết kế lại câu hỏi để học sinh vừa dễ trả lời lại vừa nắm
vững nội dung câu hỏi.
Câu 2: Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Hãy tìm ý ở cột A
nối với ý ở cột B cho thích hợp.
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A

B

Khổ thơ 1

Ước muốn cây mau lớn để cho quả

Khổ thơ 2

Ước trái đất không còn bom đạn, chỉ có hòa bình

Khổ thơ 3

Ước muốn trẻ em trở thành người lớn ngay để làm việc

Khổ thơ 4

Ước muốn trái đất không còn mùa đông

Đối với câu hỏi như trên, học sinh dễ dàng trả lời, sau khi học sinh
ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B đúng, giáo viên có thể cho học sinh lần
lượt nhắc lại để học sinh ghi nhớ nội dung của từng khổ thơ.
Khi thiết kế hệ thống câu hỏi cho học sinh lớp 4 trong giờ Tập đọc nên
dựa vào khai thác nội dung của bài, đồng thời cũng có thể nêu ra một vài câu
hỏi suy luận, khái quát để phát triển tư duy, khả năng diễn đạt cho các em.
Tuy nhiên, câu hỏi ở dạng suy luận, tổng hợp là loại câu hỏi khó. Vì vậy, khi
đặt câu hỏi ở dạng này, giáo viên cần thận trọng, cân nhắc kĩ để tránh đặt
thêm câu hỏi khai thác nộng dung vượt quá yêu cầu bài đọc và không phù hợp
với trình độ của học sinh lớp 4.
Tùy trình độ của từng học sinh, từng lớp… mà câu hỏi có thể biến đổi,
điều chỉnh cho phù hợp. Có những câu hỏi đặt ra đối với học sinh khá giỏi các
em có thể trả lời ngay nhưng có những học sinh yếu hơn thì các em lại gặp
khó khăn. Hơn nữa, câu hỏi trong SGK đôi khi quá dài với nội dung bao quát
rộng, tuỳ theo trình độ của học sinh trong lớp, giáo viên có thể dùng nguyên
văn câu hỏi hoặc chia tách câu hỏi thành những ý nhỏ để học sinh dễ trả lời
hoặc bổ sung câu hỏi phụ có tác dụng dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi đạt kết
quả cao hơn.
Ví dụ: Khi tìm hiểu bài “Tre Việt Nam” [24, tr.41], trong SGK có câu hỏi:
- Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của
người Việt Nam?
a. Cần cù

b. Đoàn kết
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c. Ngay thẳng

Đây là câu hỏi dài, học sinh sẽ gặp khó khăn khi phải nhớ nội dung câu
hỏi cũng như đưa ra câu trả lời. Vì vậy, giáo viên có thể tách câu hỏi trên
thành 3 câu hỏi riêng để học sinh dễ nắm bắt và trả lời:
1. Những hình ảnh nào của tre gợi lên phẩm chất cần cù của người Việt Nam?
2. Những hình ảnh nào của tre gợi lên phẩm chất đoàn kết của người Việt Nam?
3. Những hình ảnh nào của tre gợi lên phẩm chất ngay thẳng của người Việt Nam?
Việc chia tách câu hỏi như vậy giúp học sinh dễ dàng hơn khi nắm bắt
và tìm ý trả lời. Tuy nhiên, không phải bài nào giáo viên cũng gợi ý hoặc chia
tách câu hỏi vì có thể sẽ phản tác dụng, học sinh sẽ thụ động tiếp thu, ỷ lại
vào giáo viên cũng như hạn chế khả năng suy luận, khái quát và tổng hợp ở
các em. Điều này đòi hỏi sự nhạy bén, linh hoạt của giáo viên trong từng bài
dạy, với từng đối tượng học sinh khác nhau sao cho phát huy được tính tích
cực, chủ động tiếp thu bài của học sinh.
Trong quá trình tìm hiểu bài, giáo viên cũng cần rèn cho học sinh cách
trả lời câu hỏi, diễn đạt ý bằng câu văn ngắn gọn, rõ ràng, dùng từ đúng, hay.
Từ đó bổ sung và làm giàu vốn tri thức ngôn ngữ cho các em.
*) Thiết kế hệ thống câu hỏi bài tập đọc là văn bản phi nghệ thuật
Các văn bản phi nghệ thuật bao gồm văn bản khoa học, báo chí, thông
tin, thư từ... Đây là những văn bản thiên về việc cung cấp thông tin mới, hiểu
biết mới về những sự vật, hiện tượng nào đó bằng ngôn ngữ ngắn gọn, khách
quan, có khi mang tính chính xác cao, là mẫu mực để mọi người làm theo, thực
hiện đúng. Những văn bản này còn mới lạ với học sinh lớp 4. Vì vậy thiết kế
câu hỏi tìm hiểu bài cần phù hợp với trình độ của học sinh. Cần chú ý đến tính
ngắn gọn, tường minh, chính xác, dễ hiểu, bám sát vào nội dung văn bản.
Đối với văn bản thông tin, báo chí, việc xây dựng, thiết kế hệ thống câu
hỏi tìm hiểu bài phải ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng thể hiện được thái độ, tình cảm
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của người viết về các thông tin được phản ánh, tác dụng của thông tin giúp
học sinh nhận biết cái đúng sai, cái mới mẻ… sau khi tiếp xúc với thông tin.
Ví dụ: Bài đọc: “Vẽ về cuộc sống an toàn” [25, tr.54]
Khi dạy phần tìm hiểu nội dung bài, giáo viên đưa ra một hệ thống câu
hỏi rất ngắn gọn để khai thác các thông tin về bài báo đó là:
Câu 1: Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì?
Câu 2: Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào?
Câu 3: Điều gì cho thấy các em có nhận thức tốt về chủ để cuộc thi ?
Câu 4: Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẩm mĩ của
các em?
Câu 5: Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gì?
Đối với câu hỏi 5, giáo viên có thể thiết kế thành câu hỏi trắc nghiệm
để học sinh dễ trả lời như:
Câu 5: Chọn một đáp án đúng trong các đáp án sau:
Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gì ?
a, Gây ấn tượng, nhằm hấp dẫn người đọc
b, Tóm tắt thật gọn bằng số liệu và những từ ngữ nổi bật
c, Giúp người đọc nắm nhanh thông tin
c, Cả ba đáp án trên đều đúng.
Trả lời được các câu hỏi trên cũng tức là học sinh đã nắm được các
thông tin mà bài đọc muốn cung cấp, đó là giới thiệu về cuộc thi vẽ tranh của
thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn do UNICEF Việt Nam và
báoThiếu niên Tiền phong tổ chức.
Đối với các văn bản thông thường như thư từ và các văn bản sử dụng
hàng ngày là những văn bản của cuộc sống, có tác dụng thiết thực đối với mỗi
người. Vì vậy, khi thiết kế hệ thống câu hỏi cần bám sát trình tự kết cấu, nội
dung chính của văn bản để học sinh hiểu và có thể học hỏi, vận dụng vào cuộc
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sống hàng ngày. Câu hỏi cần có tính cụ thể, có tính chất hướng dẫn để các em
làm theo một cách thuận lợi, có thể sử dụng hình thức thực hành để học sinh
dễ nhận biết và có thể học theo được ngay (Ví dụ: thực hành mẫu viết thư kết
bạn, thư thăm người thân, mẫu gọi điện thoại...)
Ví dụ: Bài đọc: “Thư thăm bạn” [24, tr.25], khi dạy phần tìm hiểu nội dung
bài, ngoài 4 câu hỏi đã có trong bài, giáo viên có thể thiết kế thêm một số câu
hỏi như một số câu hỏi tìm hiểu bài như sau:
5. Bức thư bạn Luơng viết gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
6. Nội dung chủ yếu của từng phần trong bức thư là gì?
Với những câu hỏi ngắn gọn như trên không những giúp các em nắm
được nội dung của bài mà còn nhớ lại trình tự viết một bức thư cũng như có
thể học hỏi cách viết để vận dụng, thực hành viết những bức thư thăm bạn bè,
người thân…
Việc thiết kế hệ thống câu hỏi tìm hiểu bài có ý nghĩa quan trọng.
Không có hệ thống câu hỏi, học sinh không có cơ sở để hiểu biết đầy đủ từng
bộ phận, từng nội dung của văn bản đọc. Câu hỏi có ý nghĩa giúp học sinh
định hướng đúng đắn quá trình tìm hiểu bài, phát triển tư duy sáng tạo độc lập
của các em. Vì vậy, thiết kế hệ thống câu hỏi vừa đảm bảo phù hợp với nội
dung, vừa hay và có tính gợi mở đối với học sinh là yêu cầu quan trọng đối
với giáo viên trong giờ Tập đọc.
2.3. Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm
a. Mục đích:
Trong thang đánh giá chất lượng của việc đọc thì có thể coi đọc diễn
cảm là mức độ cao của đọc đúng. Đó là việc đọc thể hiện ra bằng âm thanh
với một giọng đọc phù hợp với những sắc thái khác nhau của phong cách văn
bản. Đọc diễn cảm chính là việc đọc thể hiện được “cái hồn” của văn bản và
truyền được cái hồn đó đến cho người nghe.
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b.Cách thức thực hiện:
Đọc diễn cảm là yêu cầu mới đối với học sinh khi bước vào lớp 4. Vì
vậy, giáo viên cần phải chọn biện pháp luyện đọc cho phù hợp để các em khắc
phục đuợc những bỡ ngỡ khi làm quen, thực hành những bài đọc diễn cảm.
Đối với loại hình văn bản nghệ thuật, trước khi luyện đọc diễn cảm thì
một yếu tố quan trọng cần phải nắm được, đó là tư tưởng của tác phẩm. Chính
nội dung tư tưởng của bài đọc sẽ quy định ngữ điệu đọc, vì vậy không thể áp
đặt sẵn giọng đọc cho các bài.
Khi luyện đọc cho học sinh, giáo viên hướng dẫn các em đọc diễn cảm
thông qua việc dẫn dắt, gợi mở giúp học sinh biết thể hiện tình cảm, thái độ qua
giọng đọc phù hợp với sự việc, hình ảnh, cảm xúc, tính cách của nhân vật trong
bài. Giáo viên không được định ra ngữ điệu từ đầu, ngược lại xác định giọng
đọc của bài phải là kết luận tự nhiên học sinh đưa ra sau khi hiểu sâu sắc bài
đọc và biết cách diễn đạt thích hợp dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên
sẽ tổng hợp ý kiến đúng của học sinh và đưa ra kết luận đầy đủ.
Ví dụ: Khi hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm bài “Văn hay chữ tốt” [24,
tr.129], giáo viên hỏi:
- Các em đã nghe cô đọc mẫu và vừa tìm hiểu nội dung ý nghĩa của
bài. Vậy theo các em bài văn này cần đọc diễn cảm với giọng như thế nào?
Sau khi gọi một vài học sinh trả lời, giáo viên có thể hướng dẫn để học
sinh nắm được cách đọc, giọng đọc như: Bài văn này đọc với giọng từ tốn,
đọc phân biệt lời các nhân vật (giọng bà cụ khẩn khoản khi nhờ Cao Bá Quát
viết đơn; giọng của cao Bá Quát vui vẻ, xởi lởi khi nhận lời giúp bà lão). Đổi
giọng linh hoạt, phù hợp với diễn biến của câu chuyện (chậm ở đoạn đầu và
nhanh hơn ở đoạn thể hiện ý chí quyết tâm khi luyện chữ bằng được của Cao
Bá Quát, hai câu kết với cảm hứng ngợi ca, sảng khoái). Nhấn giọng ở những
từ ngữ nói về tác hại của việc viết chữ xấu và khổ công rèn luyện của Cao Bá
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Quát: rất xấu, khẩn khoản, oan uổng, sẵn lòng, thét lính, đuổi, vô cùng ân hận
dốc sức, cứng cáp, mười trang vở, nổi danh, văn hay chữ tốt.
Đối với loại hình văn bản phi nghệ thuật, giáo viên hướng dẫn học sinh
xác định ngữ điệu đọc cho phù hợp với mục đích thông báo (Làm rõ những
thông tin cơ bản giúp người nghe tiếp nhận được những vấn đề quan trọng
hay nổi bật trong văn bản), khắc phục cách đọc thiên về hình thức hoặc đọc
diễn cảm tùy tiện của học sinh tiểu học
Ví dụ: Trong bài tập đọc “Thư thăm bạn” [24, tr.25] khi hướng dẫn học sinh
đọc diễn cảm, giáo viên hướng dẫn học sinh xác định giọng đọc phù hợp với
nội dung từng đoạn như sau:
Đọc bức thư với giọng trầm buồn, chân thành, thấp giọng khi đọc
những câu văn nói về sự mất mát (Mình rất xúc động được biết ba của Hồng
đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn);
cao giọng hơn khi đọc những câu động viên (Nhưng chắc là Hồng cũng tự
hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu người giữa dòng nước lũ.
Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này).
Như vậy, để hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm, giáo viên cần làm
một số công việc sau:
+ Bước 1: Giáo viên cho học sinh làm quen với bài đọc, xác định giọng
đọc chung cho cả bài.
+ Bước 2: Giáo viên tổ chức cho học sinh đàm thoại, xác định thể loại
của văn bản, hiểu ý đồ của tác giả, tìm hiểu giọng điệu của bài. Nếu đọc thơ
phải chú ý đến nhịp thơ, thể hiện được sự luân chuyển nhịp nhàng giữa các
dòng thơ, tránh để học sinh dừng lại máy móc giữa các dòng thơ không chú ý
đến ý nghĩa tiếp nối giữa dòng trước với dòng sau. Đây là yếu tố quan trọng
để đảm bảo cho học sinh thành công khi đọc truớc lớp.
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Khi luyện tập, giáo viên phải chỉ ra chỗ khó đọc, những điểm nhấn
giọng trong bài để học sinh hiểu rõ và có cách thể hiện riêng trong giọng đọc.
+ Bước 3: Tổ chức cho học sinh đọc diễn cảm trước lớp, học sinh có
thể đọc cá nhân hoặc đọc theo vai (nếu bài đọc có lời đối thoại giữa các nhân
vật) để học sinh biết phân biệt giữa lời tác giả với lời của các nhân vật.
Giáo viên nên tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm để tạo hứng thú
cho các em, đồng thời có hình thức khuyến khích, nhận xét khách quan (cho
học sinh trong lớp nhận xét trước), tuyên dương những em đọc tốt, động viên
các em đọc chưa tốt cố gắng hơn ở những lần sau.
Như vậy, chất lượng đọc của học sinh phụ thuộc rất nhiều vào quá trình
luyện đọc trong giờ học Tập đọc. Muốn việc luyện đọc của các em đạt hiệu quả
cao, giáo viên cần vận dụng linh hoạt các hình thức luyện đọc và tổ chức luyện
đọc phù hợp với khả năng của đối tượng học sinh mình trực tiếp dạy.
2.4. Biện pháp 4: Giáo viên chú ý đọc mẫu để học sinh lấy đó làm căn cứ
đọc đúng, đọc diễn cảm
a. Mục đích:
Giáo viên đưa ra mẫu về đọc thành tiếng. Làm mẫu tức là làm trước để
người khác biết và làm theo để tạo ra hàng loạt những cái khác cùng một kiểu.
Đọc mẫu tức là đọc chuẩn xác trước, sau đó để học sinh bắt chước cách đọc
và đọc theo đúng như vậy. Vì thế, việc đọc mẫu là công việc hết sức quan
trọng. Đây chính là cái đích, mẫu hình kỹ năng đọc mà học sinh cần đạt được.
Đồng thời giáo viên dùng giọng đọc mẫu để cho các em có một biểu tượng
ban đầu về nội dung văn bản. Đọc mẫu còn quyết định việc học sinh thích hay
không thích văn bản được đọc. Yêu cầu đọc mẫu phải bảo đảm chất lượng,
đọc đúng chuẩn: đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, đọc đủ to, nhanh vừa phải và
diễn cảm. Muốn học sinh đọc tốt, trước hết giọng đọc của giáo viên phải
chuẩn. Bởi vì giáo viên tiểu học là những người thầy đầu tiên đặt nền móng,
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trang bị cho trẻ ý thức về chuẩn ngôn ngữ và chuẩn văn hoá về lời nói. Vì
vậy, giáo viên cần có ý thức quan tâm đến cách phát âm của mình. Khi đọc,
giáo viên cần làm chủ âm thanh giọng đọc, tức là đọc đủ lớn đồng thời làm
chủ ngữ điệu, tốc độ, cường độ, cao độ. Giáo viên phải đọc đúng đọc diễn
cảm một cách chắc chắn tức là mỗi lần đọc mẫu một giọng đọc khác thì học
sinh không thể đọc được theo mẫu.
b. Cách thức thực hiện:
Về nguyên tắc, đọc mẫu phải hay. Ở một số lớp giáo viên giao cho các
học sinh khá, giỏi đọc sau đó giáo viên mới nhận xét. Tuy nhiên, học sinh đọc
có thể sẽ không chuẩn bằng giáo viên.Vì vậy, giáo viên nên đọc mẫu. Trước
khi đọc mẫu, giáo viên phải ổn định trật tự, tạo cho học sinh tâm thế, hứng thú
nghe đọc và yêu cầu các em theo dõi bài đọc. Khi đọc, giáo viên đứng ở vị trí
bao quát được cả lớp và không nên đi lại để tránh sự phân tán, chú ý, ảnh
hưởng đến việc tập trung, theo dõi bài đọc. Trong khi đọc, giáo viên cần thỉnh
thoảng nhìn xuống lớp để tạo được sự giao cảm, thu hút các em.
+ Khi đọc các bài văn miêu tả thì giọng đọc cần nhẹ nhàng, tình cảm.
Ví dụ : Bài đọc "Đường đi Sa Pa" [25, tr.102]
Giáo viên đọc mẫu với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm, thể hiện
sự ngưỡng mộ, niềm vui, sự háo hức của du khách trước vẻ đẹp của đường
lên Sa Pa, phong cảnh Sa Pa. Chú ý phát âm đúng các từ ngữ, nhấn giọng ở
các từ ngữ gợi tả, gợi cảm: chênh vênh, sà xuống, bồng bềnh, trắng xóa, rực
lên, lướt thướt, trắng long lanh, gió xuân hây hẩy, quà tặng diệu kì... Người
đọc phải chú ý nghỉ hơi khi gặp dấu phẩy và các dấu trong câu và nghỉ hơi dài
khi gặp dấu chấm.
Ví dụ : Bài đọc "Hoa học trò" [25, tr.43]
Đây là bài văn miêu tả về vẻ đẹp của hoa phượng vĩ - loài cây thường
được trồng trên sân các trường học, gắn với kỉ niệm cuả rất nhiều học sinh về
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mái trường. Giáo viên đọc mẫu với giọng nhẹ nhàng, suy tư, tình cảm. Chú ý
phát âm đúng các từ ngữ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm: cả một
loạt, cả một vùng, cả một góc trời, muôn ngàn con bướm thắm, xanh um, mát
rượi, ngon lành, xếp lại, e ấp, xòe ra, phơi phới, tin thắm, ngạc nhiên, bất
ngờ, chói lọi, kêu vang, rực lên... Đọc đúng câu hỏi thể hiện tâm trạng ngạc
nhiên của cậu học trò (“ Hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy ? ”). Nghỉ hơi khi
gặp dấu phẩy và nghỉ hơi dài khi gặp dấu chấm.
+ Khi đọc các bài thơ, cần ngắt nhịp đúng.
Ví dụ: Bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" [25, tr.59]
Giáo viên đọc mẫu với giọng nhịp nhàng, khẩn trương. Nhấn giọng
những từ ngữ ca ngợi cảnh đẹp huy hoàng của biển, ca ngợi tinh thần lao
động sôi nổi, hào hứng của những người đánh cá: hòn lửa, sập cửa, căng
buồm, gõ thuyền, đội biển, huy hoàng.. Nghỉ hơi tự nhiên, đúng nhịp trong
mỗi dòng thơ:
Nhịp 4/3 với các dòng thơ:
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.
Hoặc nhịp 2/5 với các dòng 5, 10, 13:
Hát rằng: // cá bạc biển Đông lặng
Gõ thuyền / đã có nhịp trăng cao
Sao mờ, / kéo lưới kịp trời sáng.
Ví dụ: Bài đọc "Tre Việt Nam" [24, tr.41]
Giáo viên đọc mẫu với giọng nhẹ nhàng, cảm hứng ngợi ca. Khi đọc
bài cần có sự phân tách rõ ràng giữa các khổ thơ. Ví dụ: Khi đọc câu mở đầu
cần đọc với giọng chậm và sâu lắng, gợi suy nghĩ, liên tưởng.
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Tre xanh, //
Xanh tự bao giờ ? //
Chuyện ngày xưa … // đã có bờ tre xanh. //
Hay đoạn giữa bài cần đọc với giọng ngợi ca sảng khoái, nhấn giọng
những từ ngữ khẳng định hoặc mang rõ sắc thái cảm xúc. Tuy nhiên cần nghỉ
nhanh, ngầm thấy sự phân tách giữa các từ, cụm từ, tránh nghỉ hơi quá rõ, trở
thành đọc nhát gừng:
Yêu nhiều / nắng nỏ trời xanh
Tre xanh / không đứng khuất mình bóng râm
Bão bùng / thân bọc lấy thân
Tay ôm, / tay níu / tre gần nhau thêm.
Thương nhau / tre chẳng ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên / hỡi người.
Chẳng may thân gãy / cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc / truyền đời cho măng.
+ Khi đọc các bài đọc có đối thoại, phân vai cần đọc đúng giọng của từng
nhân vật thể hiện.
Ví dụ: Bài đọc "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" [24, tr.4]
Giáo viên đọc mẫu với giọng chậm rãi, chuyển giọng linh hoạt phù hợp
với diễn biến của câu chuyện, với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật. Vì là
bài đọc đầu tiên trong phân môn nên giáo viên cũng cần giúp cho học sinh
làm quen với cách đọc phân vai. Giọng người dẫn chuyện ( Dế Mèn kể )
chậm rãi. Giọng bé hồn nhiên, ngộ nghĩnh. Giọng chị Nhà Trò thì kể lể, yếu
ớt, đáng thương. Lời Dế Mèn an ủi động viên chị Nhà Trò thì cần đọc với
giọng mạnh mẽ, dứt khoát, thê hiện sự bất bình, thái độ kiên quyết thì ngạc
nhiên.
Ví dụ: Bài đọc "Ăn mầm đá" [25, tr.157]
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Bài đọc này thuộc thể loại truyện ngắn nên giáo viên đọc mẫu với
giọng kể vui, hóm hỉnh. Đọc phân biệt lời các nhân vật trong truyện: Giọng
Trạng Quỳnh (lễ phép, câu cuối truyện đọc nhẹ nhàng nhưng hàm ý răn bảo
hóm hỉnh); giọng Chúa Trịnh (thể hiện sự phàn nàn lúc đầu, sau háo hức hỏi
món ăn vì đói quá, cuối cùng ngạc nhiên, vui vẻ vì được ăn ngon ). Phát âm
đúng các tiếng khó: tương truyền, túc trực, thời vua Lê chúa Trịnh. Biết nghỉ
hơi ở những chỗ có dấu chấm, dấu phẩy, biết đọc câu có dấu chấm hỏi (cao
giọng, vẻ ngạc nhiên).
Dù là văn bản văn xuôi hay văn bản thơ thì một yêu cầu cao khi đọc
mẫu là giáo viên cần đọc đúng chính âm chính tả tiếng Việt, không được đọc
sai, đọc ngọng; phát âm to, rõ ràng, chính xác. Đồng thời trước khi dạy, giáo
viên cũng cần nghiên cứu kĩ trước bài dạy để cảm nhận hết được nội dung, cái
hay, cái đẹp mà tác giả muốn truyền tải để từ đó có cách đọc mẫu đúng, đọc
mẫu chuẩn, hướng dẫn và truyền đạt cho học sinh cách hiểu đúng, cách đọc
đúng, hay.
2.5. Biện pháp 5: Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ Tập đọc
a. Mục đích:
Đối với học sinh tiểu học, đồ dùng trực quan có ý nghĩa quan trọng
trong quá trình lĩnh hội, tiếp thu kiến thức. Điều này phần nhiều do đặc điểm
tâm lí lứa tuổi của các em chi phối. Ở lứa tuổi các em tư duy còn thiên về trực
quan cụ thể. Chính vì vậy, trực quan cũng là nguyên tắc cần đảm bảo trong
dạy học ở bất cứ môn học nào đối với cấp tiểu học.
Đồ dùng dạy học là phương tiện để giáo viên cung cấp kiến thức, hình
thành khái niệm cho học sinh. Hơn nữa, đồ dùng dạy học được sử dụng hợp lý
sẽ làm cho giờ học trở nên sinh động, tích cực hoá hoạt động của học sinh,
các em sẽ được thực hành nhiều hơn, kĩ năng thực hành của các em được
củng cố. Tuy vậy, trong quá trình dạy học giáo viên không nên quá lạm dụng
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đồ dùng trực quan vì như vậy sẽ không kích thích học sinh phát triển tư duy
trừu tượng, khả năng suy luận cũng giảm đi. Đồng thời nếu có quá nhiều đồ
dùng trực quan trong giờ dạy sẽ làm phân tán sự chú ý của học sinh vào việc
tiếp thu kiến thức và giáo viên dễ bị rối trong các hoạt động dạy học. Vì vậy,
giáo viên nên có biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan đúng lúc, đúng chỗ để
phát huy hiệu quả của đồ dùng, không làm ảnh hưởng đến chất lượng bài dạy,
giờ học sinh động hơn, học sinh hứng thú hơn đối với bài học.
b. Cách thức thực hiện:
Trong dạy học Tập đọc lớp 4, có rất nhiều đồ dùng trực quan khác nhau
có thể sử dụng. Tuy nhiên, ở đề tài này chúng tôi muốn đề cập đến một số đồ
dùng thông dụng nên được sử dụng thường xuyên trong các giờ Tập đọc như:
tranh ảnh minh họa bài tập đọc, bảng phụ ghi đoạn văn, khổ thơ luyện đọc
diễn cảm, phiếu bài tập phục vụ cho trò chơi học tập hoặc làm bài tập đọc
hiểu. Cụ thể như sau:
Sử dụng tranh ảnh minh hoạ bài tập đọc
Trong SGK Tiếng Việt 4, tất cả các bài tập đọc đều có tranh ảnh minh
hoạ nội dung của bài. Các tranh ảnh minh hoạ thực hiện chức năng của
phương pháp dạy học hiện đại. Tranh ảnh minh hoạ có tác dụng giúp học sinh
tiếp thu dễ hơn, nhanh hơn nội dung bài đọc.
Mặt khác, tranh ảnh minh hoạ là hình ảnh thu nhỏ của thế giới xung
quanh. Vì vậy, chúng rất phong phú, đa dạng, hấp dẫn các em về hình thể,
màu sắc. Tranh ảnh trong SGK đều được vẽ và in màu rất đa dạng, đẹp mắt
nên gây được ấn tượng sâu sắc bằng ngôn ngữ tạo hình. Vì vậy, tranh ảnh
minh hoạ vừa có tác dụng kích thích hứng thú học tập cho học sinh vừa là đối
tượng thẩm mĩ giáo dục tư tưởng tình cảm, bồi dưỡng nhận thức và thị hiếu
thẩm mĩ cho học sinh. Tranh ảnh minh hoạ còn là dụng cụ thực hành của học
sinh, qua việc quan sát tranh mà học sinh nắm vững nội dung bài học hơn.
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Trong giờ Tập đọc lớp 4, tranh ảnh thường được sử dụng trong phần giới
thiệu bài để minh hoạ cho nội dung bài tập đọc và gây hứng thú học tập cho
học sinh. Giáo viên có thể phóng to tranh, ảnh minh hoạ trong SGK nếu có
điều kiện hoặc dùng ngay tranh, ảnh trong SGK để giới thiệu bài đọc.
- Một số thao tác chủ yếu khi sử dụng tranh ảnh:
+ Giáo viên treo tranh, ảnh minh hoạ bài tập đọc và yêu cầu học sinh
quan sát.
+ Yêu cầu học sinh nêu nội dung tranh, ảnh.
+ Giáo viên chốt lại và giới thiệu nội dung bài đọc.
Sau đây chúng tôi xin dẫn ra một ví dụ về sử dụng tranh ảnh minh hoạ
trong giờ Tập đọc.
Ví dụ: Bài đọc “Người tìm đường lên các vì sao” [24, tr.125]
Sau khi kiểm tra bài cũ xong, giáo viên treo tranh minh họa bài tập đọc
đã phóng to lên bảng và yêu cầu: “Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô
biết: Trong tranh vẽ những gì?”
Học sinh sẽ nhìn tranh và trả lời: “Bức tranh vẽ một nhà bác học, phía
xa là những ngôi nhà cao tầng và trên bầu trời là những chòm sao…”
Giáo viên giới thiệu: Đây chính là bức chân dung minh hoạ nhà khoa học
người Nga Xi- ôn- cốp- xki, một trong những người đầu tiên tìm đường lên các
vì sao, chinh phục vũ trụ. Xi- ôn- cốp- xki đã gian khổ, vất vả như thế nào để tìm
được đường lên các vì sao, bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu điều đó.
Với cách giới thiệu bài như trên sẽ hấp dẫn được học sinh ngay từ đầu tiết
học, tạo cho các em hứng thú học tập. Cách giới thiệu bài sử dụng tranh, ảnh
minh hoạ chắc chắn tạo được hiệu quả cao hơn việc giáo viên giới thiệu
suông, hay vào bài trực tiếp.
Sử dụng bảng phụ
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Bảng phụ là một đồ dùng trực quan rất cần thiết đối với mỗi giáo viên
trong các tiết học nói chung và trong giờ Tập đọc nói riêng. Bảng phụ thường
được giáo viên viết sẵn để chuẩn bị những nội dung kiến thức nhằm tiết kiệm
thời gian viết bảng trên lớp và trình bày kiến thức được chính xác, nhanh
chóng, khoa học. Bảng phụ khi được sử dụng yêu cầu phải đẹp, chữ viết phải
nắn nót, chính xác, sáng rõ, treo ở vị trí mọi học sinh đều có thể quan sát được.
Trong giờ Tập đọc, bảng phụ thường được dùng để ghi đoạn văn, khổ thơ
cần đọc diễn cảm. Bảng phụ trình bày khoa học sẽ thu hút sự chú ý của học
sinh, các em sẽ tập trung vào đoạn văn, khổ thơ được ghi trong bảng phụ hơn.
Hơn nữa, khi sử dụng bảng phụ, giáo viên có thể cho học sinh thực hiện một
số thao tác như: gạch chân dưới những từ cần nhấn giọng, đánh dấu chỗ ngắt
nghỉ. Như thế, học sinh quan sát và luyện đọc sẽ dễ dàng hơn, hiệu quả đọc
diễn cảm cũng cao hơn.
- Một số thao tác chủ yếu khi sử dụng bảng phụ:
+ Giáo viên đưa ra bảng phụ đoạn văn (khổ thơ) luyện đọc diễn cảm và
yêu cầu học sinh quan sát.
+ Yêu cầu học sinh trong lớp đọc thầm, 1 học sinh đọc to cho cả lớp nghe.
+ Giáo viên yêu cầu học sinh tìm từ cần nhấn giọng và những chỗ ngắt
nghỉ và gọi học sinh lên đánh dấu vào bảng phụ.
+ Cho học sinh luyện đọc diễn cảm theo nhóm hoặc cá nhân và thi đọc
diễn cảm theo nội dung trên bảng phụ.
Ví dụ: Bài đọc “Cánh diều tuổi thơ” [24, tr.146]
Trong phần luyện đọc diễn cảm, sau khi giáo viên gọi 2 học sinh đọc nối
tiếp toàn bài văn, giáo viên treo bảng phụ đoạn văn được chọn để luyện đọc
diễn cảm.
“Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều.
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Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả
diều thi. Cánh diều mền mại như cánh bướm, chúng tôi vui sướng đến phát
dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo
bè….như gọi thấp xuống những vì sao sớm”
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm để tìm trong đoạn văn trên những từ
cần nhấn giọng và những chỗ ngắt nghỉ. Với yêu cầu trên, học sinh sẽ phải
quan sát bảng phụ ghi đoạn văn luyện đọc diễn cảm và nhẩm đọc để xác định
những từ cần nhấn giọng và chỗ ngắt giọng. Sau khi thống nhất ý kiến của
học sinh, giáo viên kết luận về những chỗ cần nhấn giọng và ngắt nghỉ sau đó
giáo viên gọi 1 học sinh lên bảng đánh dấu và yêu cầu học sinh luyện đọc
diễn cảm:
“Tuổi thơ của tôi được nâng lên/ từ những cánh diều.//
Chiều chiều,/ trên bãi thả,/ đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả
diều thi. Cánh diều mền mại như cánh bướm,/ chúng tôi vui sướng đến phát
dại nhìn lên trời.// Tiếng sáo diều vi vu/ trầm bổng.// Sáo đơn,/ rồi sáo kép,/
sáo bè…// như gọi thấp xuống những vì sao sớm.//”
Như vậy, việc sử dụng bảng phụ đúng quy cách, đúng thời điểm và có
phương pháp sẽ tạo được hiệu quả cho giờ dạy, học sinh sẽ tiếp thu bài và
luyện đọc diễn cảm tốt hơn.
Sử dụng phiếu bài tập
Phiếu bài tập được sử dụng trong phân môn Tập đọc có ý nghĩa quan
trọng. Đây là một đồ dùng dạy học rất dễ chuẩn bị. Phiếu bài tập sử dụng trong
giờ Tập đọc chủ yếu ở phần tìm hiểu bài hoặc củng cố bài học và trong các tiết
ôn tập giữa và cuối học kì. Phiếu bài tập thường được sử dụng kèm theo hình
thức thảo luận nhóm như: nhóm 2, nhóm 4… Vì vậy, không khí lớp học sẽ sôi
nổi, học sinh nắm kiến thức bài học nhanh hơn cũng như được rèn luyện các kĩ
năng về ngôn ngữ (viết và trình bày phiếu), tư duy, phản xạ nhanh…
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Việc sử dụng phiếu bài tập trong giờ Tập đọc rất dễ dàng và hiệu quả
nhưng hầu như chưa được các gáo viên trong trường Tiểu học Mường Bon,
Mai Sơn, Sơn La chú tâm. Nếu có thể sử dụng phiếu bài tập trong giờ Tập đọc
thì hiệu quả đọc hiểu sẽ cao hơn rất nhiều, học sinh được thực hành, tăng
cường khả năng đọc hiểu văn bản, em nào cũng được hoạt động nên tạo được
hứng thú học tập cho học sinh.
Ví dụ: Mẫu phiếu 1:
Mẫu phiếu dùng trong họat động thảo luận nhóm trong các tiết ôn tập
giữa kì I, kì II và cuối học kì I, kì II. Phiếu có tác dụng giúp học sinh củng cố
lại các kiến thức của phân môn Tập đọc đã học trong thời gian trước đó. Sau
khi giáo viên chia nhóm và phát phiếu, học sinh các nhóm sẽ tiến hành thảo
luận theo các nội dung trong phiếu, sau đó một học sinh đại diện cho nhóm
viết kết quả vào phiếu và nhóm trưởng báo cáo. Giáo viên nhận xét, bổ sung,
khen ngợi các nhóm làm tốt.
Mẫu phiếu 1: Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã
học trong chủ điểm Thương người như thể thương thân.
Tên bài
Tác giả
Nội dung chính
Nhân vật
Đáp án:
Tên bài

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Tác giả

Tô Hoài

Nội dung chính

Dế Mèn thấy chị Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp đã ra
tay bênh vực

Nhân vật

- Dế Mèn
- Nhà Trò
- Bọn nhện
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Mẫu phiếu sử dụng trong phần tìm hiểu bài, hoặc phần luyện đọc có các
dạng điền khuyết hoặc ghép nối.
Mẫu phiếu 2:
Ví dụ: Trả lời câu hỏi trong phần tìm hiểu bài của bài đọc “ Nếu chúng mình
có phép lạ ”
Câu 2: Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Hãy tìm ý ở cột A
nối với ý ở cột B cho thích hợp.
A

B

Khổ thơ 1

Ước muốn cây mau lớn để cho quả

Khổ thơ 2

Ước trái đất không còn bom đạn, chỉ có hòa bình

Khổ thơ 3

Ước muốn trẻ em trở thành người lớn ngay để làm việc

Khổ thơ 4

Ước muốn trái đất không còn mùa đông

Như vậy, việc sử dụng các đồ dùng trực quan có ý nghĩa quan trọng
góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tập đọc lớp 4. Tuỳ theo điều kiện của
nhà trường, tuỳ từng nội dung bài dạy, giáo viên cần lựa chọn những đồ dùng
trực quan phù hợp để điều khiển giờ dạy một cách nhịp nhàng, linh hoạt, gây
được hứng thú học tập cho học sinh, đồng thời cân đối thời gian hợp lí cho
tiết dạy.
2.6. Biện pháp 6: Sử dụng trò chơi trong dạy học Tập đọc
a. Mục đích:
Vui chơi giải trí là một hoạt động bổ ích không thể thiếu đối với con
người trong bất cứ xã hội nào, nó giúp con người giải toả được những căng
thẳng, lo lắng hay buồn phiền… Đặc biệt trong xã hội ngày nay, khi con
người trở nên bận rộn với guồng quay hối hả của cuộc sống thì nhu cầu giải
trí ngày càng lớn.
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Đối với học sinh tiểu học, do đặc điểm tâm lí lứa tuổi, các em còn rất
hiếu động và ham chơi không thể tập trung chú ý quá lâu vào một hoạt động
nên trò chơi đối với các em là một món quà tinh thần trong mỗi tiết học. Đưa
trò chơi vào mỗi tiết học là đã biến một hoạt động học tập căng thẳng thành
một hoạt động sôi nổi mà học sinh vẫn tiếp thu được bài, thậm trí còn tạo
được hiệu quả học tập cao hơn. Như vậy, trò chơi trở thành một thành phần
của tiết học góp phần hình thành kiến thức, kĩ năng cho học sinh. Đồng thời
trò chơi học tập còn góp phần rèn tư duy linh hoạt, luyện tác phong nhanh
nhẹn, tháo vát, tự tin giáo dục tư tưởng, tình cảm tốt đẹp cho học sinh để phát
triển những nhân cách tốt, con người tốt trong tương lai.
Trong dạy học Tập đọc sử dụng trò chơi vừa là hình thức tổ chức vừa là
phương pháp dạy học. Trò chơi dùng để dạy học Tập đọc lớp 4 nên tập trung
nhiều hơn vào mục đích rèn kĩ năng đọc hiểu. Qua trò chơi, giáo viên có thể
biết được học sinh trong lớp hiểu từng phần văn bản và hiểu nội dung ý nghĩa
của văn bản ra sao. Cũng qua trò chơi, giáo viên sẽ làm cho việc học đọc của
học sinh trở nên hứng thú hơn. Đặc biệt với học sinh trường Tiểu học Mường
Bon, Mai Sơn, Sơn La các em phải học 2 buổi/ ngày nên rất dễ mệt mỏi và
chán nản, hơn nữa việc đọc diễn cảm cũng như khả năng đọc hiểu của các em
còn chưa tốt nên sử dụng trò chơi trong giờ Tập đọc cho các em là cần thiết.
Tuy nhiên hoạt động chủ đạo của các em là học tập, vì vậy giáo viên cần kết
hợp linh hoạt giữa học và chơi sao cho học sinh vẫn có thể vui chơi mà giờ
học đạt hiệu quả cao.
b.Cách thức thực hiện:
Trong giờ Tập đọc ở lớp 4, để kích thích hứng thú luyện đọc của học
sinh, giáo viên có thể tổ chức trò chơi học tập trên cơ sở đảm bảo những
nguyên tắc hoạt động sau:
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Nội dung trò chơi phải gắn với bài học, phải phục vụ cho yêu cầu về
kiến thức và kĩ năng (học sinh hiểu nội dung bài, được rèn luyện kĩ năng đọc,
kết hợp rèn luyện kĩ năng nghe, nói).
Hình thức tổ chức trò chơi cần gọn nhẹ, cách tiến hành tương đối đơn
giản để học sinh nào cũng có thể tham gia. Luật chơi cần rõ ràng, chặt chẽ.
Trò chơi cần đem lại những tác dụng lành mạnh, thiết thực đối với học
sinh như: Kích thích hứng thú luyện đọc, rèn tư duy linh hoạt, tác phong
nhanh nhẹn, tháo vát giúp các em phát triển thể chất, giáo dục tư tưởng, tình
cảm cho học sinh.
Chuẩn bị đầy đủ phương tiện trước khi tiến hành tổ chức trò chơi.
Trong giờ Tập đọc lớp 4, trò chơi học tập thường được tổ chức khi
luyện đọc, đọc diễn cảm (hoặc đọc thuộc lòng) hay trong khi củng cố bài học.
Tuỳ thời gian và điều kiện cho phép, giáo viên lựa chọn trò chơi học tập thích
hợp để tổ chức cho học sinh tham gia, sử dụng một số trò chơi cơ bản trong
giờ Tập đọc chẳng hạn như: đọc truyền điện, bắt thăm đọc bài, sân khấu hóa
hoạt động học (sắm vai), thi tìm nhanh- nối đúng, nhìn một từ đọc cả câu,
nghe đọc đoạn đoán tên bài,…
Ví dụ: - Sử dụng trò chơi: Sắm vai khi dạy bài đọc “Ở vương quốc Tương
Lai” [24, tr.70]
* Mục tiêu:
- Dùng khi thi đọc diễn cảm màn 2 của vở kịch “Ở vương quốc tương
lai” (Tập đọc - tuần 7).
- Giúp học sinh thi đọc diễn cảm theo đúng vai của mình.
* Chuẩn bị:
- Giáo viên chuẩn bị một tờ giấy Ao đã viết sẵn màn 2 của vở kịch “Ở
vương quốc tương lai”.
* Cách tiến hành:

- 71 -

- Giáo viên là người điều khiển của cuộc thi, cử ra một ban giám khảo
3- 4 học sinh để nhận xét, đánh giá kết quả.
- Giáo viên chia lớp làm 3 đội, mỗi đội cử ra 5 bạn tham gia thi sắm vai
đóng kịch.
- Từng đội tham gia thi đọc diễn cảm, mỗi học sinh sẽ sắm 1 vai gồm:
Tin-tin, Mi-tin, Em bé cầm nho, Em bé cầm táo, Em bé có dưa.
- Sau khi các đội thi xong, nhóm giám khảo nhận xét, đánh giá và cho
điểm các đội.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.
- Giáo viên củng cố bài học.
Ví dụ: Sử dụng trò chơi: Bắt thăm đọc bài khi dạy các bài ôn tập giữa kì và
cuối kì
* Mục tiêu:
- Ôn luyện các bài tập đọc (hoặc học thuộc lòng) trong các tiết ôn tập
giữa kì, cuối kì.
- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm một đoạn trong bài tập đọc đã học (hoặc
học thuộc lòng).
* Chuẩn bị:
- Giáo viên chuẩn bị một cây xanh có gắn các bông hoa bằng giấy. Mỗi
bông hoa đính một phiếu ghi tên bài tập đọc (hoặc học thuộc lòng) đã học
kèm đoạn văn (khổ thơ) cần thi đọc diễn cảm
* Cách tiến hành.
- Từng học sinh xung phong lên hái hoa- xem phiếu để thi đọc diễn
cảm (hoặc đọc thuộc lòng) theo yêu cầu đã ghi trên phiếu.
- Học sinh đọc xong, giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm.
- Tùy thời gian, giáo viên có thể mời 7-8 học sinh tham gia “hái hoa”.
Kết quả xếp loại của từng học sinh được ghi trên bảng. Sau đó giáo viên và
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học sinh cả lớp nhận xét, bình chọn học sinh đọc tốt nhất và tuyên dương (có
thể trao giải nếu giáo viên chuẩn bị trước).
- Giáo viên củng cố trò chơi.
Ví dụ: Sử dụng trò chơi: Đọc truyền điện khi dạy bài thơ “ Nếu chúng mình
có phép lạ ” [24, tr.76]

* Mục tiêu:
- Dùng khi cho học sinh đọc thuộc lòng bài thơ.
- Giúp học sinh đọc thuộc lòng bài thơ nhanh hơn.
* Chuẩn bị:
Giáo viên chia lớp làm 2 đội, giáo viên là người điều khiển cuộc chơi.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên ra luật chơi: Mỗi đội sẽ thi đọc thuộc lòng bài thơ “Nếu
chúng mình có phép lạ” dưới hình thức: Mỗi thành viên của đội sẽ đọc 1 câu
thơ sau đó “xì điện” cho người khác đọc tiếp. Thành viên nào không đọc được
phải “xì điện” cho người khác đọc thay nhưng sẽ bị trừ điểm của đội. Hết
lượt thi, đội nào đọc tốt hơn sẽ thắng cuộc.
- Giáo viên cho 2 đội bốc thăm thứ tự thi đọc.
- Hai đội tiến hành thi đọc, giáo viên điều khiển và là trọng tài.
- Giáo viên nhận xét, cộng điểm và tuyên dương đội thắng cuộc.
Ví dụ: Sử dụng trò chơi: Tìm nhanh - nối đúng khi dạy bài: “Bốn anh tài”
[25, tr.4]
* Mục tiêu:
- Giúp học sinh nhận rõ tài năng của 4 nhân vật chính trong câu chuyện
“Bốn anh tài”, tinh thần đoàn kết chiến đấu quy phục yêu tinh, cứu dân bản
của 4 anh em Cẩu Khây. Rèn cho học sinh kĩ năng tìm nhanh - nối đúng.
* Chuẩn bị:
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- Tranh minh họa bài tập đọc Bốn anh tài.
- Phiếu học tập có kẻ sẵn các ô chữ như dưới đây:
Nhân vật

Hành động

Cẩu Khây

Đóng cọc be bờ ngăn nước lũ

Móng tay đục máng

Tát nước ầm ầm qua núi cao

Nắm tay đóng cọc

Nhổ cây bên đường quật túi bụi

Lấy tai tát nước

Ngả cây khoét máng, khơi dòng
nước chảy đi

* Cách tiến hành:
- Giáo viên chia lớp làm 2 đội, mỗi đội cử 4 bạn lên thi nối các ô chữ,
đội nào nối đúng và nhanh hơn sẽ thắng cuộc.
- Các đội tham gia thi nối ô chữ.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.
Đáp án
Nhân vật

Hành động

Cẩu Khây

Đóng cọc be bờ ngăn nước lũ

Móng tay đục máng

Tát nước ầm ầm qua núi cao

Nắm tay đóng cọc

Nhổ cây bên đường quật túi bụi

Lấy tai tát nước

Ngả cây khoét máng, khơi dòng
nước chảy đi
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Sử dụng trò chơi trong dạy học Tập đọc là một hình thức, một phương
pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, nhanh nhẹn ở
học sinh. Đồng thời, trò chơi cũng góp phần vào việc giáo dục tư tưởng, tình
cảm, rèn luyện thể chất, tư thế, tác phong giúp các em phát triển toàn diện.
Tùy từng bài học, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt trò chơi một cách hợp
lí, không nên lạm dụng trò chơi quá nhiều sẽ dẫn đến phản tác dụng, học sinh
sẽ bị phân tán tư tưởng, chỉ chú ý đến chơi mà không tập trung vào học tập.
Kết hợp hài hòa giữa học và chơi tức là giáo viên đã tạo được hứng thú học
tập cho học sinh, đảm bảo hiệu quả học tập mà giờ học lại sinh động.
2.7. Biện pháp 7: Tổ chức thi đọc để khuyến khích học sinh tự tin hơn khi
đọc bài và tạo không khí thi đua học tập ở trong lớp
a. Mục đích:
Ngay ở tên của biện pháp cũng đã nói lên mục đích của biện pháp này.
Tổ chức thi đọc theo lớp khi học tập đọc sẽ tạo cho các em sự mạnh dạn, tự
tin và tạo ra không khí thi đua học tập ở trong lớp. Giúp cho quá trình học
tiếng Việt của các em nói chung và việc rèn kĩ năng đọc nói riêng đạt kết quả
cao hơn.
b.Cách thức thực hiện:
Biện pháp này có thể áp dụng vào các buổi ôn tập giữa kì hoặc cuối kì.
Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến kỹ năng đọc. Yêu cầu của bài đọc: học sinh
đọc to, rõ ràng, mạch lạc, đọc đúng chính âm, chính tả Tiếng Việt, đọc đúng
ngữ điệu, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đọc diễn cảm. Đọc và trả lời các câu hỏi
theo nội dung bài. Nội dung là các bài đọc (cả thơ và văn xuôi) có trong phần
luyện tập tổng hợp.
Trong tuần 10 - Ôn tập giữa kì I, giáo viên cho học sinh ôn tập phần
đọc dưới hình thức là thi đọc. Giáo viên viết phiếu tên từng bài tập đọc và học
thuộc lòng trong tuần đầu sách tiếng Việt lớp 4 (tập 1) bao gồm: 12 phiếu
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(mỗi phiếu ghi tên 1 bài tập đọc): Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Thư thăm bạn,
Người ăn xin, Một người chính trực, Những hạt thóc giống, Nỗi dằn vặt của
An-đrây-ca, Chị em tôi, Trung thu độc lập, Ở vương quốc tương lai, Đôi giày
ba ta màu xanh, Thưa chuyện với mẹ, Điều ước của vua Mi-đát và 5 phiếu
(mỗi phiếu ghi tên 1 bài tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng): Mẹ ốm, Truyện
cổ nước mình, Tre Việt Nam, Gà Trống và Cáo, Nếu chúng mình có phép lạ.
Sau đó, từng học sinh lên bốc thăm, chọn bài (sau khi bốc thăm, được
xem lại bài khoảng 1- 2 phút). Học sinh đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng)
1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu. Giáo viên đặt câu hỏi về đoạn
học sinh vừa đọc, học sinh trả lời. Sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá, xếp
loại và khen thưởng (nếu có), công bố rõ ràng cho học sinh biết để các em
biết được khả năng đọc của mình ra sao, động viên các em tiếp tục cố gắng
trong các đợt thi đọc sau.
Thực hiện tương tự đối với các bài trong phần ôn tập cuối kì I, ôn tập
giữa kì II và ôn tập cuối kì II. Đối với các bài ôn tập trong phân môn Tập đọc,
nếu để các em tự ôn, đọc lại các bài các em đã được học thì sẽ gây nhàm
chán. Cũng nội dung ôn tập đó nhưng nếu tạo không khí thi đua sôi nổi thì các
em sẽ hứng thú và sẽ cố gắng đọc hơn.
2.8. Biện pháp 8: Vận dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của
việc dạy học phân môn Tập đọc lớp 4
Trong những năm gần đây, với việc các thành tựu khoa học hiện đại
được đưa vào cuộc sống, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã
đưa cuộc sống con người lên một tầm cao mới, con người đang dần tiến tới
việc sử dụng máy móc để thay thế, tiết kiệm sức lao động mà hiệu quả công
việc lại tăng cao gấp nhiều lần. Thế kỉ XXI trở thành thế kỉ của công nghệ
thông tin, công nghệ mới được đưa vào tất cả các ngành sản xuất công- nông
nghiệp, thương mại, dịch vụ và cả trong giáo dục. Cho đến nay rất nhiều
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trường đặc biệt là những trường ở miền xuôi và trung tâm tâm thành phố, thị
xã… đã áp dụng công nghệ thông tin và các thiết bị dạy học hiện đại như máy
chiếu, video, máy ghi âm… vào dạy học. Các thiết bị này được sử dụng khi
trình chiếu trong các tiết học, các thao tác mẫu được ghi hình. Nếu giọng nói
của giáo viên chưa đạt chuẩn mực, giáo viên có thể sử dụng máy ghi âm và
phát lại cho học sinh nghe để làm mẫu.
Đối với trường Tiểu học Mường Bon, là trường nằm ở trung tâm xã
Mường Bon, huyện Mai Sơn, là trường chuẩn quốc gia cấp độ 1. Nhà trường
đã được đầu tư một phòng máy vi tính để phục vụ cho học tập. Tuy nhiên,
những thiết bị cho trình chiếu như máy chiếu qua đầu, máy chiếu
projecter…đã có nhưng chưa nhiều nên việc dạy học trên máy chiếu đối với
giáo viên và học sinh trong trường vẫn còn rất hạn chế. Cả trường mới chỉ có
2 cái máy chiếu, chưa được lắp cố định. Có những tiết có thể áp dụng công
nghệ thông tin vào giảng dạy thì giáo viên lại ngại phải vận chuyển máy
chiếu. Nếu được áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học thường xuyên,
chắc chắn hiệu quả học Tập đọc sẽ được nâng lên.
a. Mục đích:
Nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học phân môn Tập đọc cho học
sinh lớp 4 dân tộc Thái tại trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La,
chúng tôi xin mạnh dạn đưa ra biện pháp vận dụng công nghệ thông tin vào
dạy học. Đó là sử dụng phần mềm Microsoft Power Point để soạn bài và
giảng dạy nội dung các bài đọc.
Phần mềm Power Point là một hiệu ứng tạo nên cách trình bày sinh
động. Trong trình chiếu văn bản cũng như âm thanh, hình ảnh, phần mềm này
tỏ ra có hiệu quả rõ rệt. Đây là phần mềm đang được sử dụng phổ biến ở các
trường học đặc biệt là ở các thành phố, thị xã. Việc sử dụng giáo án điện tử và
trình chiếu đã được áp dụng và tạo được hiệu quả rõ rệt. Học sinh rất hứng
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thú học tập, các em không chỉ được nghe lời giáo viên giảng mà còn được
nhìn trực quan các hình ảnh qua máy chiếu một cách sinh động, bao gồm cả
những hình ảnh tĩnh và những hình ảnh động rất đẹp mắt, phù hợp với đặc
điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh tiểu học, các em luôn muốn khám phá
những điều mới mẻ nên khi được tiếp xúc với các thiết bị hiện đại, với cách
học mới sẽ góp phần giúp các em làm quen với công nghệ thông tin, đồng
thời bồi dưỡng cho các em lòng ham thích, say mê khoa học hiện đại.
Trong một tiết dạy Tập đọc với rất nhiều bước nhỏ, việc ứng dụng phần
mềm Power Point sẽ không mấy khó khăn. Thiết kế một giáo án điện tử và
đưa vào giảng dạy có thể sử dụng kênh hình hết sức phong phú với khả năng
minh họa cao, đồng thời kênh chữ được sử dụng trình chiếu cũng hết sức sinh
động với các kiểu trình bày chữ hết sức đa dạng, có thể điều khiển ẩn hiện,
hướng xuất hiện như bay từ trên cao xuống hay từ dưới lên, đi ngang từ hai
bên hay chạy theo hình xoắn chôn ốc… Các hiệu ứng nhấn mạnh hình ảnh và
chữ cũng hết sức độc đáo, học sinh được quan sát sẽ vô cùng thích thú, các
em dễ tiếp thu bài hơn.
b. Cách thức thực hiện:
Trước hết giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung bài, nắm vững quy
trình lên lớp của một giờ tập đọc và phải có kĩ năng thiết kế giáo án điện tử và
có kĩ năng sử dụng phần mềm cũng như máy chiếu. Sau đó là quá trình soạn
bài đọc và lên lớp.
Ví dụ: Bài đọc “Sầu riêng” [25, tr.34]
Giới thiệu bài: Giáo viên đưa ra các hình ảnh về cảnh sông núi, nhà
cửa, chùa chiền… của đất nước rồi giới thiệu “Từ tuần 22 các em sẽ bắt đầu
học chủ điểm mới - Vẻ đẹp muôn màu. Và bài đọc mở đầu chủ điểm này sẽ
giới thiệu về cây sầu riêng - một loại trái rất quý được coi là đặc sản của miền
Nam Việt Nam” Sau đó giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh họa bài
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tập đọc qua máy chiếu với hình ảnh trái sầu riêng rất đẹp mắt sẽ tạo hứng thú
học tập cho học sinh ngay từ khi vào bài.
Luyện đọc: Khi giáo viên yêu cầu học sinh đọc nối tiếp bài tập đọc,
học sinh đọc đến đoạn nào, giáo viên sẽ nháy chuột và đoạn văn đó hiện lên
màn chiếu, học sinh nhìn vào màn chiếu để đọc, chắc chắn học sinh sẽ tập
trung chú ý vào bài hơn và các em sẽ rất ấn tượng với cách trình bày đó.
Khi yêu cầu học sinh tìm từ khó, học sinh nêu từ nào, giáo viên nháy
chuột gạch chân từ đó và học sinh cũng đồng thời nhìn thấy những từ khó các
em nêu trên màn chiếu, rất trực quan. Sau đó giáo viên đưa những từ khó mà
mình đã chuẩn bị ra và cho học sinh luyện đọc. Vẫn là những bước cơ bản đó
nhưng là những thao tác trên máy chiếu, học sinh được nghe, nhìn trực quan
hơn sẽ tạo được hiệu quả dạy học cao hơn rất nhiều. Để giúp học sinh hiểu
các từ mới trong bài (mật ong già hạn, hoa đậu từng chùm, hao hao giống,
mùa trái rộ, đam mê) ngoài cách cho học sinh đọc phần giải nghĩa từ trong
sách như mọi khi giáo viên vẫn làm, khi vận dụng phần mềm này, giáo viên
còn có thể đưa ra những hình ảnh trực quan, học sinh vừa được nhìn hình ảnh
vừa được giải thích bằng lời. Giáo viên đưa ra hình ảnh “mật ong già hạn” ,
hình ảnh “hoa đậu từng chùm”, hình ảnh “mùa trái rộ” và giới thiệu. Chắc
chắn học sinh sẽ thấy thích thú hơn.
Khi tìm hiểu bài, với mỗi câu hỏi, giáo viên nháy chuột cho câu hỏi
hiện ra và nêu, học sinh sẽ nghe, nhìn màn chiếu để nắm được câu hỏi và trả
lời. Sau đó giáo viên đưa ra đáp án đầy đủ cho học sinh quan sát trên màn
chiếu, có thể cho học sinh đọc hoặc giáo viên nêu, học sinh sẽ tự bổ sung vào
câu trả lời của mình nếu còn thiếu và chắc chắn học sinh sẽ hiểu bài sâu
hơn… Ở câu hỏi số 2: “Dựa vào bài văn, hãy miêu tả những nét đặc sắc của
hoa sầu riêng, quả sầu riêng, dáng cây sầu riêng.” Sau khi học sinh trả lời
xong, giáo viên có thể đưa ra hình ảnh về hoa sầu riêng để học sinh được nhìn
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tận mắt vẻ dẹp của nó như tác giả đã miêu tả: “Hoa đậu từng chùm, màu
trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài
nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái.” Hay đưa hình
ảnh trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Học sinh
còn được tận mắt thấy cái dáng cây sầu riêng mà tác giả miêu tả là kì lạ:
“Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong,
dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn”.
Cây sầu riêng vốn là một loại cây xa lạ với các em vì ở miền Bắc không
có loại cây này. Vậy mà qua bài đọc, bằng việc sử dụng trang thiết bị dạy học
hiện đại, giáo viên đã cho học sinh tận mắt nhìn thấy loại cây này và vẻ đẹp
của nó, học sinh sẽ cảm nhận được hết cái hay cái đẹp mà tác giả muốn truyền
tải qua bài đọc, chính điều đó sẽ góp phần làm cho học sinh hiểu bài sâu hơn,
từ đó nâng cao hiệu quả của việc dạy tập đọc.
Ví dụ: Bài đọc “Ăng Co Vát ” [25, tr.123]
Giới thiệu bài: Giáo viên đưa ra các hình ảnh về vịnh Hạ Long, về Sông
La, về Sa Pa… rồi giới thiệu trong chủ điểm Khám phá thế giới chúng ta đã
được đến những nơi này, đó là các cảnh đẹp trong nước, bài học hôm nay sẽ
giới thiệu cho các em biết một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu
của nhân dân Campuchia. Sau đó giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh
họa bài tập đọc qua máy chiếu với hình ảnh ngôi đền Ăng Co Vát cổ kính,
tráng lệ rất đẹp mắt sẽ tạo hứng thú học tập cho học sinh ngay từ khi vào bài.
Luyện đọc: Khi giáo viên yêu cầu học sinh đọc nối tiếp bài tập đọc, học
sinh đọc đến đoạn nào, giáo viên sẽ nháy chuột và đoạn văn đó hiện lên màn
chiếu, học sinh nhìn vào màn chiếu để đọc, chắc chắn học sinh sẽ tập trung
chú ý vào bài hơn và các em sẽ rất ấn tượng với cách trình bày đó.
Khi yêu cầu học sinh tìm từ khó, học sinh nêu từ nào, giáo viên nháy
chuột gạch chân từ đó và học sinh cũng đồng thời nhìn thấy những từ khó các
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em nêu trên màn chiếu, rất trực quan. Sau đó giáo viên đưa những từ khó mà
mình đã chuẩn bị ra và cho học sinh luyện đọc. Vẫn là những bước cơ bản đó
nhưng là những thao tác trên máy chiếu, học sinh được nghe, nhìn trực quan
hơn sẽ tạo được hiệu quả dạy học cao hơn rất nhiều.
Để giúp học sinh hiểu các từ mới trong bài (kiến trúc, điêu khắc, thốt
nốt, kì thú, muỗm, thâm nghiêm) ngoài cách cho học sinh đọc phần giải nghĩa
từ trong sách như mọi khi giáo viên vẫn làm, khi vận dụng phần mềm này,
giáo viên còn có thể đưa ra những hình ảnh trực quan, học sinh vừa được nhìn
hình ảnh vừa được giải thích bằng lời. Giáo viên đưa ra hình ảnh “cây thốt
nốt” và giới thiệu. Chắc chắn học sinh sẽ thấy thích thú vì đây là một loại cây
đặc trưng ở đất nước Campuchia mà ở Sơn La các em chưa nhìn thấy bao giờ.
Khi tìm hiểu bài, với mỗi câu hỏi, giáo viên nháy chuột cho câu hỏi
hiện ra và nêu, học sinh sẽ nghe, nhìn màn chiếu để nắm được câu hỏi và trả
lời. Sau đó giáo viên đưa ra đáp án đầy đủ cho học sinh quan sát trên màn
chiếu, có thể cho học sinh đọc hoặc giáo viên nêu, học sinh sẽ tự bổ sung vào
câu trả lời của mình nếu còn thiếu và chắc chắn học sinh sẽ hiểu bài sâu
hơn… Ở câu hỏi số 3: “Khu đền chính đồ sộ như thế nào?” Sau khi học sinh
trả lời xong, giáo viên có thể đưa ra hình ảnh về khu đền chính để học sinh có
thể thấy khu đền chính gồm ba tầng với những ngọn tháp lớn, ba tầng hành
lang dài gần 1500 mét, có 398 gian phòng. Hay đối với câu hỏi số 4 “Phong
cảnh khu đền vào lúc hoàng hôn có gì đẹp?”. Nếu sử dụng máy chiếu, câu hỏi
này sẽ có cái nhìn rõ hơn và nhớ bài lâu hơn và có cách đọc diễn cảm hơn khi
được xem các hình ảnh đẹp giống như trong bài tác giả đã miêu tả đó là: Vào
lúc hoàng hôn, Ăng - co Vát thật huy hoàng: Ánh sáng chiếu soi vào bóng tối
cửa đền, những ngọn tháp cao vút lấp loáng giữa những chùm lá thốt nốt xòa
tán tròn; ngôi đền cao với những thềm đá rêu phong càng trở nên uy nghi,
thâm nghiêm hơn dưới ánh chiều vàng, khi đàn dơi bay tỏa ra từ các ngách.
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Việc ứng dụng phần mềm Power Point vào dạy học Tập đọc lớp 4 sẽ
tạo ra hiệu quả dạy học cao hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng máy chiếu không
thể thay thế vai trò của giáo viên trên lớp mà chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ
trợ giáo viên trong quá trình dạy học. Giáo viên sẽ bớt đi việc thuyết trình
nhưng phải tập trung cao vào điều khiển máy chiếu kết hợp lời giảng, đồng
thời phải có những bước sáng tạo, luôn tìm tòi, học hỏi để tạo ra các phần
trình bày khác nhau với hình ảnh đẹp, sinh động thu hút học sinh, không gây
nhàm chán trong bài dạy.
Khi tiến hành khảo sát tại trường Tiểu học Mường Bon, chúng ta thấy,
nhà trường đã có sự quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học hiện đại
song nhu cầu sử dụng chưa cao do máy không được lắp đặt cố định tại lớp
học. Không những thế, để có được một bài giảng điện tử đạt chất lượng thì
đòi hỏi người giáo viên cần có rất nhiều thời gian để biên soạn. Hiện nay,
trình độ tin học, tiếng Anh của giáo viên tuy đã được nâng lên nhưng nhìn chung
vẫn chưa đủ để đáp ứng được những yêu cầu của việc dạy học sử dụng công
nghệ hiện đại. Đây là vấn đề lớn đòi hỏi sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các
cấp ngành giáo dục cũng như sự đầu tư của toàn xã hội để nâng cao hơn nữa chất
lượng dạy học ở các trường tiểu học miền núi như ở Sơn La cũng như trong cả
nước, góp phần vào quá trình hiện đại hóa giáo dục đất nước.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Từ việc nghiên cứu các kiểu dạng bài tập dạy học Tập đọc và nghiên cứu
các phương pháp dạy học Tập đọc cho học sinh Tiểu học, căn cứ vào tình
hình thực tế của học sinh lớp 4 dân tộc Thái, trường Tiểu học Mường Bon,
Mai Sơn, Sơn La, chúng tôi mạnh dạn đề xuất 8 biện pháp. Cụ thể có:
Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc đúng, nhất là những học
sinh thường mắc lỗi phát âm
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Biện pháp 2: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong phần tìm hiểu nội dung
bài đọc
Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm
Biện pháp 4: Giáo viên chú ý đọc mẫu để học sinh lấy đó làm căn cứ đọc
đúng, đọc diễn cảm.
Biện pháp 5: Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ Tập đọc
Biện pháp 6: Sử dụng trò chơi trong dạy học Tập đọc
Biện pháp 7: Tổ chức thi đọc để khuyến khích học sinh tự tin hơn khi
đọc bài và tạo không khí thi đua học tập ở trong lớp.
Biện pháp 8: Vận dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của
việc dạy học phân môn Tập đọc lớp 4
Hy vọng rằng các biện pháp này sẽ có tác dụng để giúp cho việc rèn đọc
cho học sinh đạt kết quả cao.
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Chương 3
THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. 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 cho phép tác động lên đối tượng nghiên cứu một cách chủ động, là sự
tác động có ý thức vào quá trình diễn biến tự nhiên để quá trình ấy diễn ra
theo mục đích của người nghiên cứu.
Với ý nghĩa như trên, 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. Nếu những giờ dạy thực nghiệm thu được thành công nhất định
thì có nghĩa là những biện pháp mà chúng tôi đưa ra có tác dụng tốt và có tính
khả thi.
3.2. Thời gian và địa bàn thực nghiệm
Về thời gian thực nghiệm: Do điều kiện về thời gian không thể tiến
hành dạy thực nghiệm trong cả năm học nên chúng tôi đã tiến hành dạy thực
nghiệm trong học kì II năm học 2015- 2016.
Về địa bàn thực nghiệm: Thực nghiệm được tiến hành trên địa bàn là
trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La.
3.3. Đối tượng thực nghiệm
Đối tượng thực nghiệm là học sinh thuộc khối 4 của trường Tiểu học
Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La. Tổng số học sinh khối 4 là 50 em, chia thành
hai lớp, mỗi lớp 25 em. Mỗi lớp có sự tương đương nhau về thành phần dân
tộc (lớp 4A1 có 7 học sinh dân tộc Kinh, 18 học sinh dân tộc Thái; lớp 4A2
có 5 học sinh dân tộc Kinh và 20 học sinh dân tộc Thái)
3.4. Nội dung thực nghiệm
Thực nghiệm sư phạm được chúng tôi tiến hành theo các bước: Thiết
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kế bài dạy (trong đó có sử dụng phối hợp các biện pháp rèn đọc cho học sinh),
triển khai thực nghiệm dạy học, kiểm tra kết quả của học sinh sau khi dạy
thực nghiệm và xử lí các kết quả kiểm tra về mặt định tính và định lượng.
a. Chọn bài dạy: Chúng tôi chọn bài tập đọc trong chương trình và
SGK lớp 4 để thực nghiệm giảng dạy, đó là:
Bài 1: Bài đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính [25, tr.71]
Bài 2: Bài đọc: Con sẻ [25, tr.90]
b. Chọn lớp thực nghiệm: Chúng tôi chọn 2 lớp để tiến hành thực
nghiệm là 4A1 và 4A2 của trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La. 2
lớp này có các điều kiện tương đương về sĩ số (4A1: 25 HS, 4A2: 25 HS), về
chất lượng… để kết quả thực nghiệm thể hiện tính khách quan.
c. Chọn người dạy: 2 lớp tiến hành thực nghiệm với cùng một người
dạy để đảm bảo sự tương quan, đồng đều. (giáo viên Cầm Thị Kiểu)
d. Tiêu chí đánh giá: Căn cứ vào mục đích thực nghiệm, chúng tôi xác
định tiêu chí đánh giá thực nghiệm qua các bài kiểm tra sau giờ học của các
em. Kết quả chia làm 4 mức dựa vào sô lỗi các em mắc phải (tiêu chí được
thể hiện cụ thể hơn trong phiếu bài tập kiểm tra sau mỗi tiết học)
3.5. Phương pháp thực nghiệm
Chúng tôi sử dụng các phương pháp so sánh, đối chiếu để tiến hành
thực nghiệm. Thực hiện phương pháp do cùng một đối tượng thể hiện (người
dạy), cùng một nội dung thể hiện (bài dạy), trong đó một đối tượng được áp
dụng các biện pháp mà luận văn đề xuất, một đối tượng được tiến hành học
bình thường như các tiết học khác, sau đó kiểm tra chất lượng cuối giờ học ở
cả 2 lớp với cùng một đề kiểm tra. Kết quả thu được sẽ giúp chúng tôi rút ra
nhận xét, đánh giá tác dụng, hiệu quả biện pháp mà luận văn đề xuất.
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3.6. Tiến hành thực nghiệm
a. Điều tra trước thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành khảo sát và điều tra khả năng đọc của học sinh
trước thực nghiệm qua bài đọc “Hoa học trò” (tuần 23) và thu được kết quả
như sau:
Bảng 3.1: Bảng kết quả kiểm tra khả năng đọc ban đầu của học sinh lớp
4 dân tộc Thái Trường Tiểu học Mường Bon
Bài
Lớp

Xếp loại

KT

Giỏi

Khá

TB

Yếu

(9-10)

(7-8)

(5-6)

(3-4)

SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
4A1

25

2

8%

10 40%

10

40%

3

12%

4A2

25

1

4%

9

36%

12

48%

3

12%

b. Bài soạn thực nghiệm
Bài đọc: BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Hiểu nội dung bài thơ: Bài thơ ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan của
các chiến sĩ lái xe trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2. Kĩ năng
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ, cuối
mỗi dòng thơ.
- Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng vui vẻ, lạc quan, yêu đời.
- Trả lời được các câu hỏi theo nội dung bài.
- Học thuộc lòng bài thơ
3. Thái độ
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- Giáo dục các em tình yêu đất nước, biết trân trọng tinh thần dũng cảm và
lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe trong những năm kháng chiến chống Mĩ.
II. Đồ dùng dạy - học
- GV: + Máy chiếu Projecter
+ Giáo án điện tử
+ Phiếu bài tập
- HS: + Đồ dùng học tập
III. Phương pháp
- Giảng giải, đàm thoại, luyện tập, trò chơi “ truyền điện ”
IV. Các hoạt động dạy- học
Hoạt động dạy (GV)

Hoạt động học (HS)

A. Ổn định tổ chức
- GV cho lớp hát một bài

- Một bạn bắt nhịp cho cả lớp hát

B.Kiểm tra bài cũ (5’)
- Gọi một HS đọc bài “ Khuất phục - HS đọc bài, trả lời câu hỏi. HS nhận
tên cướp biển ”, trả lời câu hỏi trong xét.
SGK
(?) Hình ảnh và từ ngữ nào cho thấy - HS trả lời. HS nhận xét.
bác sĩ Ly và tên cướp biển trái ngược
nhau?
-GV nhận xét về việc học bài cũ.

- HS lắng nghe.

C. Dạy bài mới (30’)
1. Giới thiệu bài.
- GV yêu cầu HS xem video clip, trả - HS chú ý theo dõi và nêu nội dung
lời các câu hỏi về video này.
(?) Video này nói về ai, đang làm gì, ở - Video này nói về các chú bộ đội
đâu? Cảnh vật nơi này thế nào ?

đang lái xe trên đường Trường Sơn
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đầy khói lửa, cây cối xơ xác ven
đường.
- GV giới thiệu: Các em ạ. Đây là - HS lắng nghe.
video clip nói về các chú bộ đội của ta
đang lái xe chạy trên con đường
Trường Sơn đầy bom lửa , cây cối xơ
xác ven đường. Mặc dù gặp nhiều khó
khăn, nguy hiểm, nhưng các chú bộ
đội vẫn lái xe với tinh thần dũng cảm,
lạc quan và yêu đời. Để hiểu rõ hơn
chúng ta cùng học bài “ Bài thơ về
tiểu đội xe không kính ”.
- GV ghi đầu bài lên bảng.

- HS nhắc lại và ghi đầu bài vào vở.

2. Luyện đọc
- GV đọc mẫu (lần 1)

- Lắng nghe

- Gọi HS chia đoạn

- Bài đọc được chia làm 4 đoạn: Đoạn

- GV đưa hình ảnh có nội dung bài 1 (khổ thơ đầu), đoạn 2 (khổ thơ 2),
đọc, nhận xét về việc chia đoạn

đoạn 3 (khổ thơ 3), đoạn 4 (khổ thơ
còn lại)
- HS đánh dấu từng đoạn vào vở.

- Luyện đọc nối tiếp (lần 1)

- 4 HS đọc nối tiếp đoạn.

- Gọi HS tìm từ khó đọc

- HS nêu: buồng lái, mắt đắng, đột
ngột, bè bạn.

- GV tô đậm vào các từ HS vừa tìm - HS đọc từ khó.
được. Gọi HS mỗi em đọc 1 lượt, sửa
sai (nếu có) (lưu ý những em hay phát
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âm sai âm b/v, l/đ)
*) Luyện đọc nối tiếp (lần 2) + nêu - 4 HS đọc nối tiếp (lần 2) + nêu chú
chú giải. GV lần lượt trình chiếu từng giải SGK
khổ thơ để HS đọc
- Gọi 1 HS đọc đoạn 1. GV NX.

- 1 HS đọc đoạn 1.

- Gọi 1 HS đọc đoạn 2. GV NX.

- 1 HS đọc đoạn 2.

- Gọi 1 HS đọc đoạn 3. GV NX.

- 1 HS đọc đoạn 3.

- Gọi 1 HS đọc đoạn 4. GV NX.

- 1 HS đọc đoạn 4.

(?) Con hiểu thể nào là “ tiểu đội ”?

- HS trả lời: “tiểu đội ” là đơn vị nhỏ
nhất trong quân đội, thường gồm từ 6
đến 12 người

- GV nhận xét. Trình chiếu 1 hình ảnh - HS lắng nghe, theo dõi.
về tiểu đội để HS theo dõi.
*) Luyện đọc theo cặp
- Cho HS thi đọc theo cặp (đoạn 3+4) -2 cặp thi đọc với nhau (đoạn 3+4).
Nhóm khác nghe, NX.
- GV nhận xét. Khen nhóm đọc hay, - HS lắng nghe
động viên nhóm chưa đọc được hay.
*) Hướng dẫn cách đọc bài
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS lắng nghe GV đọc mẫu.

- HD HS đọc bài: Qua bài, các con
cần đọc đúng nhịp thơ và đọc diễn
cảm bài thơ với giọng vui tươi, hóm
hỉnh.
3.Tìm hiểu nội dung
- GV: Để biết được các chiến sĩ lái xe - HS lắng nghe.
đã dũng cảm, lạc quan và yêu đời như
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thế nào, chúng ta cùng vào phần tìm
hiểu hội dung bài.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

(?) Những hình ảnh nào trong bài thơ - Những hình ảnh trong bài thơ nói
nói lên tinh thần dũng cảm và lòng lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng
hăng hái của các chiến sĩ lái xe ?

hái của các chiến sĩ lái xe là:
Bom giật, bom rung, kính vỡ rồi/ Ung
dung buống lái ta ngồi/ Nhìn đất, nhìn
trời, nhìn thẳng/ Không có kính-ừ thì
ướt áo/ Mưa tuôn, mưa xối, như ngoài
trời/ Chưa cần thay - lái trăm cây số
nữa/ Hết mưa - gió sẽ lùa khô thôi/

- GV nhận xét.

- HS lắng nghe.

(?) Con hiểu từ “ung dung” nghĩa là - “Ung dung” là bình tĩnh, tự tin,
gì?

không lo lắng, sợ sệt

- GV KL: Như vậy, qua các hình ảnh
và các câu thơ trên, ta thấy, các chiến
sĩ lái xe Trường Sơn ra trận với một
tinh thần dũng cảm, hăng hái, lạc
quan và yêu đời.
(?) Theo các con, ý 1 của bài thơ cho - Ý 1: Nói về tinh thần dũng cảm,
ta biết điều gì ?

hăng hái, lạc quan và yêu đời của các
chiến sĩ lái xe Trường Sơn.

- GV: Vậy để biết được tình cảm - HS lắng nghe.
đồng chí đồng đội của các chiến sĩ lái
xe như thế nào, chúng ta cùng tìm
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hiểu tiếp.
(?) Tình đồng chí, đồng đội của các - Tình đồng chí, đồng đội của các
chiến sĩ được thể hiện qua những câu chiến sĩ được thể hiện qua những câu
thơ nào ?

thơ như: Gặp bạn bè suốt dọc đường
đi tới/ Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ
rồi.

- GV: Giữa bom đạn của kẻ thù, các - HS lắng nghe.
chiến sĩ không hề sợ sệt mà họ thể
hiện tình cảm, tình đồng chí, đồng đội
thắm thiết qua cách chào hỏi nhau
bằng những cái bắt tay qua cửa kính
vỡ rồi.
(?) Vậy, hình ảnh những chiếc xe - HS trả lời: Đáp án c.
không có kính vẫn băng băng ra trận
giữa bom đạn của kẻ thù gợi cho em
cảm nghĩ gì ?
a.Các chú bộ đội thật dũng cảm, lạc
quan và yêu đời.
b. Các chú bộ đội coi thường khó
khăn gia khổ, bất chấp bom đạn của
kẻ thù.
c. Cả 2 ý kiến trên đều đúng.
- GV: Với những chiếc xe không - HS lắng nghe.
kính, các chiến sĩ bộ đội vẫn lái xe
băng băng ra trận giữa bom đạn của
kẻ thù, điều đó cho thấy ý chí quyết
tâm đánh giặc của các chiến sĩ lái xe
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trong thời kì kháng chiến chống Mĩ
cứu nước.
(?) Vậy ý 2 của bài thơ cho ta biết - Ý 2: Tình cảm đồng chí, dồng đội
điều gì ?

của các chiến sĩ lái xe.

- GV KL: Qua bài thơ, các con đã biết
được tinh thần lạc quan, yêu đời,
không quản ngại khó khăn, gian khổ,
bất chấp bom đạn của kẻ thù của các
chiến sĩ lái xe trong những năm tháng
chống Mĩ cứu nước.
(?) Nêu nội dung chính của bài.

- Bài thơ ca ngợi tinh thần dũng cảm,
lạc quan và yêu đời của các chiến sĩ
lái xe trong những năm tháng chống
Mĩ cứu nước.

- GV chiếu ND chính của bài. Gọi vài - HS theo dõi, một vài HS nhắc lại.
HS nhắc lại.
4. Luyện đọc diễn cảm
- GV trình chiếu khổ thơ 1.

- HS theo dõi.

- GV đọc diễn cả mẫu khổ thơ 1.

- HS lắng nghe.

(?) Qua đoạn cô vừa đọc, các con - HS theo dõi trả lời.
thấy cần ngắt giọng ở đâu và nhấn
giọng ở những từ ngữ nào?
- GV NX và gạch chân dưới những từ
HS tìm được.
- GV KL: Những từ ngữ như: không - HS lắng nghe.
phải, bom giật, bom rung, ung dung,
nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng nói lên
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tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái
của các chiến sĩ lái xe nên khi đọc các
con cần nhấn giọng ở các từ ngữ này.
- Mời vài HS đọc diễn cảm khổ thơ 1. - HS đọc bài.
- GV nhận xét. Khen, động viên để - HS lắng nghe.
HS đọc tốt hơn.
* GV yêu cầu HS đọc nhẩm lại bài
thơ, đọc thuộc lòng bài thơ qua trò
chơi: Đọc “Xì điện”
- GV chia lớp thành 2 đội và nêu luật - HS lắng nghe luật chơi
chơi: 2 đội thi đọc thuộc lòng bài thơ
“Bài thơ về tiểu đội xe không kính”
dưới hình thức: Mỗi thành viên của
đội sẽ đọc một câu thơ sau đó “xì
điện” cho thành viên khác đọc tiếp.
Thành viên nào không đọc được sẽ
phải “xì điện” cho người khác đọc
thay nhưng đội đó sẽ bị trừ điểm, hết
lượt chơi đội nào đọc tốt hơn sẽ
thắng.
- GV cho hai đội bốc thăm thứ tự - HS 2 đội lên bốc thăm
chơi
- Cho hai đội tiến hành thi đọc

- HS 2 đội thi đọc thuộc long

- GV nhận xét trò chơi và tuyên dương - HS lắng nghe
đội thắng cuộc.
D. Củng cố, dặn dò (3- 4 phút)
- Nội dung chính của bài thơ này là gì ?

- HS trả lời.
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- GV: Trong cuộc kháng chiến chống - HS lắng nghe.
Mĩ đầy gian khổ, các chiến sĩ lái xe đã
phải trải qua nhiều mất mát hi sinh
nhưng các anh vẫn luôn lạc quan, yêu
đời, tin tưởng và hướng tới thống nhất
nước nhà, đem lại cuộc sống thanh
bình cho nhân dân. Vậy để không phụ
lòng các anh, các con phải phải chăm
chỉ, cố gắng học thật giỏi để sau này
trở thành người có ích cho xã hội. Các
con có đồng ý không ?
- Nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về
nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ và
chuẩn bị bài sau.

Khi thiết kế giáo án thực nghiệm, chúng tôi đã chú ý đến việc kết hợp
các biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của chúng. Trong giáo án trên,
chúng tôi đã sử dụng kết hợp nhiều biện pháp đã nêu, trong đó có 3 biện pháp,
cụ thể như sau:
Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc đúng, nhất là những học
sinh thường mắc lỗi phát âm. Biện pháp này được thể hiện ở chỗ, trong phần
luyện đọc (lần 1), chú ý đến việc lựa chọn các từ ngữ mà học sinh dân tộc
Thái hay nhầm lẫn khi đọc đó là: buồng lái, mắt đắng, đột ngột, bè bạn. Chú
ý đến việc rèn đọc đúng các từ ngữ này, sửa lỗi phát âm đối với học sinh dân
tộc Thái khi luyện đọc.
Biện pháp 6: Sử dụng trò chơi trong dạy học Tập đọc. Biện pháp này
được chúng tôi đưa vào trong giáo án thể hiện cụ thể trong phần đọc thuộc
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lòng bài thơ và trò chơi mà chúng tôi thực hiện đó là trò chơi: Đọc “Xì điện”.
Hai đội thi đọc thuộc lòng bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” dưới
hình thức: Mỗi thành viên của đội sẽ đọc một câu thơ sau đó “xì điện” cho
thành viên khác đọc tiếp. Thành viên nào không đọc được sẽ phải “xì điện”
cho người khác đọc thay nhưng đội đó sẽ bị trừ điểm, hết lượt chơi đội nào
đọc tốt hơn sẽ thắng.
Biện pháp 8: Vận dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của
việc dạy học phân môn Tập đọc lớp 4. Trong giáo án này, chúng tôi đã thiết
kế các nội dung với việc sử dụng phần mềm Projecter. Trong phần giới thiệu
bài, Giáo viên sẽ đưa 1 video clip để giới thiệu và cũng để thu hút sự tập
trung, chú ý của học sinh. Trong các phần trả lời câu hỏi, từng câu hỏi liên
quan đến nội dung bài, giáo việc cũng đưa ra những hình ảnh minh họa phù
hợp. Chính sự kết hợp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy môn
học này.

Bài đọc : CON SẺ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Hiểu nghĩa các từ khó trong bài: tuồng như, khản đặc, bối rối, kính cẩn
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi hành động dũng cảm xả thân cứu con của sẻ
mẹ.
2. Kĩ năng
- Đọc đúng các từ khó do ảnh hưởng của phương ngữ: đánh hơi, vàng óng,
lông tơ, đen nhánh, tuyệt vọng, hung dữ, khổng lồ, bé bỏng.
- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm
từ, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả hình ảnh con sẻ già dũng cảm lao đến
cứu con, sự bối rối của con chó săn, sự thán phục của con người.
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- Đọc diễn cảm toàn bài, chuyển giọng linh hoạt, phù hợp với nội dung
truyện.
3. Thái độ
- Giáo dục các em tình yêu thương, tinh thần dũng cảm sẵn sàng quên
mình vì người thân vì đồng loại.
II. Đồ dùng dạy- học
- Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK (phóng to).
- Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc diễn cảm.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu
Hoạt động dạy (GV)

Hoạt động học (HS)

A. Ổn định tổ chức
- GV cho lớp hát một bài

- Một bạn bắt nhịp cho cả lớp hát

B. Kiểm tra bài cũ ( 5’)
- Gọi một HS đọc bài “Dù sao trái - HS đọc bài, trả lời câu hỏi. HS nhận
đất vẫn quay”, trả lời câu hỏi trong xét.
SGK
(?) Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních - HS trả lời. HS nhận xét.
và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào?
(?) Nội dung bài đọc nói lên điều gì ?

- Ca ngợi những nhà khoa học chân
chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ
chân lý khoa học.

- GV nhận xét về việc học bài cũ.

- HS lắng nghe.

C. Dạy bài mới ( 30’)
1. Giới thiệu bài
- GV treo tranh lên bảng yêu cầu HS - HS trả lời: Tranh vẽ cảnh một con
quan sát tranh và hỏi: Bức tranh vẽ chó to đang đứng khựng lại trước
gì?

cảnh con chim mẹ bảo vệ chim non.
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- GV giới thiệu: Bài học hôm nay giới - HS lắng nghe.
thiệu với các em một câu chuyện ca
ngợi lòng dũng cảm của một con sẻ
bé bỏng đã khiến một con người phải
kính cẩn nghiêng mình trước nó.
2. Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm
hiểu bài
a. Luyện đọc
- GV hỏi: Bài tập đọc có thể chia làm - HS trả lời: Bài đọc có thể chia làm 5
mấy đoạn ?

đoạn

- GV nhận xét và chia đoạn: Bài tập - HS theo dõi, lắng nghe
đọc Con sẻ được chia làm 5 đoạn.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến nó rơi từ trên
tổ xuống
+ Đoạn 2: tiếp đến đầy răng của con
chó
+ Đoạn 3: tiếp đến cuốn nó xuống đất
+ Đoạn 4: tiếp đến lòng đầy thán
phục
+ Đoạn 5: còn lại
- GV gọi 5 em đọc nối tiếp bài, mỗi - HS đọc bài nối tiếp
em đọc một đoạn. GV chú ý sửa lỗi
phát âm, ngắt giọng cho từng HS
- GV: Yêu cầu HS tìm từ khó trong - HS nêu từ khó: tuồng như, khản
bài tập đọc

đặc, bối rối, kính cẩn

+ GV ghi những từ khó đọc, dễ lẫn - đánh hơi, vàng óng, lông tơ, đen
lên bảng yêu cầu HS đọc. Lưu ý nhánh, tuyệt vọng, hung dữ, khổng lồ,
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những em hay đọc sai âm b/ v, l/đ, bé bỏng.
dấu ngã và dấu sắc
- Gọi 5 HS đọc nối tiếp lần 2

- HS đọc

- Yêu cầu HS luyện đọc nhóm 2

- HS đọc nối tiếp

- Gọi 1- 2 nhóm HS đọc bài

- HS luyện đọc

- Gọi 1- 2 HS đọc cả bài

- Nhóm HS đọc bài

- GV đọc mẫu toàn bài và chú ý cách - HS lắng nghe
đọc bài cho HS
+ Toàn bài đọc với giọng diễn cảm,
giọng kể chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi,
to vừa phải. Đổi giọng phù hợp với
diễn biến của truyện: Đoạn 1 giọng
kể khoan thai, từ câu 3 giọng hồi hộp
tò mò, đoạn 2, 3 giọng hồi hộp căng
thẳng. Đoạn 4, 5 giọng chậm rãi,
thán phục
+ Nhấn giọng ở những từ ngữ: dừng
chân, tuồng như, vàng óng, nhúm
lông tơ, rơi, đen nhánh, lao xuống,
dựng ngược, rít lên, tuyệt vọng, thảm
thiết, lao đến, phủ kín, hung dữ, khản
đặc, khổng lồ, hi sinh, dừng lại, lùi,
bối rối, đầy thán phục, kính cẩn
nghiêng mình, bé bỏng, dũng cảm,
tình yêu.
b. Tìm hiểu bài.
- Yêu cầu HS đọc thầm, trao đổi và
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trả lời câu hỏi.
- Trên đường đi con chó thấy gì ?

- Trên đường đi, con chó đánh hơi
thấy một con sẻ non vừa rơi trên tổ
xuống.

- Theo em, nó định làm gì ?

- Con chó chậm rãi tiến lại gần sẻ
non.

- Tìm những từ ngữ cho thấy con sẻ - Con sẻ non mép vàng óng, trên đầu
còn non và yếu ớt?

có một nhúm lông tơ.

- Việc gì đột ngột xảy ra khiến con - Đột nhiên một con sẻ già từ trên cây
chó dừng lại?

lao xuống đất cứu con. Dáng vẻ của
nó rất hung dữ khiến con chó phải
dừng lại và lùi về phía sau vì cảm
thấy trước mặt nó có một sức mạnh
làm nó phải ngần ngại.

- Hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao - Con sẻ già lao xuống như một hòn
xuống cứu con được miêu tả như thế đá rơi trước mõn con chó, lông dựng
nào?

ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và
thảm thiết… sẻ già lao đến cứu con
lấy thân mình phủ kín sẻ con.

- Đoạn 1,2,3 muốn nói lên điều gì?

- Cuộc đối đầu giữa sẻ mẹ bé nhỏ và
con chó khổng lồ.

+ GV dùng tranh để giảng bài: Hình + HS theo dõi, đọc lại ý chính.
ảnh con sẻ già lao đến cứu con được + HS lắng nghe
tác giả miêu tả rất rõ nét và sinh
động… Sức mạnh của tình yêu con,
một tình cảm tự nhiên, bản năng
khiến con sẻ không sợ nguy hiểm vẫn
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lao đến cứu con mình
+ GV ghi ý chính đoạn 1,2,3 lên bảng
- GV hỏi: Vì sao tác giả bày tỏ lòng - Vì con sẻ nhỏ bé dũng cảm dám đối
kính phục đối với con sẻ bé nhỏ?

đầu với con chó to hung dữ để cứu
con.

- Đoạn 4,5 nói lên điều gì?

- Sự ngưỡng mộ của tác giả trước tình
mẹ con thiêng liêng, hành động dũng
cảm bảo vệ con của sẻ mẹ.

- GV ghi ý chính đoạn 4,5 lên bảng

- HS đọc

- Yêu cầu HS nêu ý chính của bài

- Ca ngợi hành động dũng cảm xả
thân cứu con của sẻ già

- GV kết luận rút ra ý nghĩa của bài - HS đọc ý nghĩa bài
tập đọc, viết lên bảng: bài tập đọc
Con sẻ đã ca ngợi hành động dũng
cảm, xả thân cứu con của sẻ mẹ.
c. Đọc diễn cảm
- Yêu cần 5 HS đọc nối tiếp đoạn, các - 5 HS đọc
em còn lại chú ý tìm giọng đọc của
bài
- Yêu cầu HS nêu giọng đọc bài tập - HS nêu giọng đọc bài: Giọng đọc
đọc Con sẻ

diễn cảm, nhẹ nhàng, chậm rãi, to vừa
phải, đổi giọng phù hợp với diễn biến
của truyện.

- GV treo bảng phụ đoạn văn đọc - HS theo dõi và tìm nhanh: đen
diễn cảm và yêu cầu HS tìm những từ nhánh, lao xuống, dựng ngược, lao
cần nhấn giọng, những chỗ ngắt đến, phủ kín, hung dữ, khản đặc,
giọng.

khổng lồ, hi sinh, cuốn nó.
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+ GV nhận xét và cho HS gạch chân + HS lắng nghe,1 HS lên bảng gạch
vào bảng phụ những từ cần nhấn chân những từ cần nhấn giọng và
giọng như sau:

những chỗ ngắt nghỉ.

“Con chó chậm rãi lại gần. Bỗng từ
trên cây cao gần đó,/ một con sẻ già
có bộ ức đen nhánh lao xuống như
hòn đá vơi trước mõm con chó.//
Lông sẻ già dựng ngược/. Nó nhảy
hai ba bước về phía cái mõm há rộng
đầy răng của con chó.//
Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân
mình phủ kín sẻ con.// Giọng nó yếu
ớt nhưng hung dữ

và khản đặc.

Trước mắt nó,/ con chó như một con
quỷ khổng lồ.// Nõ sẽ hi sinh.// Nhưng
một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó
xuống đất.//
- GV đọc mẫu đoạn văn

- HS lắng nghe

- GV gọi 1- 2 HS đọc đoạn văn

- HS đọc

- GV tổ chức cho lớp thi đọc diễn - HS thi đọc
cảm
- GV nhận xét, tuyên dương những
em đọc tốt
- Gọi 1- 2 HS đọc lại bài
3. Củng cố- dặn dò (3- 4 phút)
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
+ Chia lớp làm 2 đội mỗi đội cử 4 + HS chia đội chọn thành viên tham
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thành viên tham gia trò chơi.

gia trò chơi.

+Luật chơi: trong vòng 2 phút hãy + HS tìm từ: lao xuống, lông sẻ già
tìm tất cả những từ ngữ nói lên hành dựng ngược, miệng rít lên, tuyệt
động dũng cảm cứu con của sẻ mẹ.

vọng, thảm thiết,lao đến, phủ kín,

+ 2 đội tiến hành chơi

hung dữ, khản đặc, khổng lồ, hi sinh,
cuốn nó…

- GV nhận xét phần thi của 2 đội,
tuyên dương đội thắng cuộc
- GV nhận xét tiết học và yêu cầu HS - HS lắng nghe
về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.

Khi thiết kế giáo án thực nghiệm thứ hai này, chúng tôi đã sử dụng kết
hợp nhiều biện pháp đã nêu, trong đó có 3 biện pháp, cụ thể như sau:
Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc đúng, nhất là những học
sinh thường mắc lỗi phát âm. Biện pháp này được thể hiện ở chỗ, trong phần
luyện đọc (lần 1), ngoài việc cho học sinh rèn đọc các từ khó đọc như: tuồng
như, khản đặc, bối rối, kính cẩn, chúng tôi chú ý đến việc lựa chọn các từ ngữ
mà học sinh dân tộc Thái hay nhầm lẫn khi đọc đó là: đánh hơi, vàng óng,
lông tơ, đen nhánh, tuyệt vọng, hung dữ, khổng lồ, bé bỏng. Chú ý đến việc
rèn đọc đúng các từ ngữ này, sửa lỗi phát âm đối với học sinh dân tộc Thái
khi luyện đọc.
Biện pháp 2: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong phần tìm hiểu nội dung
bài đọc. Ngoài 4 câu hỏi trong SGK, chúng tôi thiết kế bổ sung một số câu hỏi
khác nhằm giúp cho học sinh tìm hiểu kĩ hơn nội dung bài đọc: Tìm những từ
ngữ cho thấy con sẻ còn non và yếu ớt? Đoạn 1,2,3 muốn nói lên điều gì?
Đoạn 4,5 nói lên điều gì? Câu hỏi bổ sung thứ nhất chỉ ra những từ ngữ nhằm
mục đích nhấn mạnh cho nội dung mặc dù con sẻ còn non và yếu ớt những nó
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đã rất dũng cảm. Câu hỏi bổ sung 2 và câu hỏi bổ sung 3 nhằm mục đích tóm
tắt từng nội dung và để học sinh rút ra nghĩa của bài đọc một cách dễ dàng.
Biện pháp 3, 4: Hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm kết hợp sử
dụng đồ dùng trực quan: sử dụng tranh, ảnh minh họa bài tập đọc; sử dụng
bảng phụ để ghi nội dung đoạn đọc diễn cảm. Yêu cầu học sinh tự tìm và gạch
chân dưới các từ cần nhấn giọng cho thấy sự dũng cảm của sẻ rồi cho học sinh
sủ dụng bảng phụ để luyện đọc.
3.7. Kết quả thực nghiệm
Sau khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra chất lượng
học sinh thông qua các tiêu chí được thể hiện trong phiếu bài tập.
Bài đọc: BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
STT

Các tiêu chí

1

- Đọc đúng một số từ khó trong bài như: buồng lái, mắt đắng, đột
ngột, bè bạn và giải thích được nghĩa của từ “tiểu đội”

2

- Đọc đúng, rõ ràng, lưu loát toàn bài, ngắt nhịp đúng.

3

- Trả lời đúng những câu hỏi giáo viên đưa ra, hiểu nội dung ý nghĩa
của bài đọc: Tác giả ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan và yêu đời
của các chiến sĩ lái xe trong những năm tháng chống Mĩ cứu nước.

4

- Đọc diễn cảm tốt 1 khổ thơ luyện đọc diễn cảm và toàn bài thơ, học
thuộc lòng bài thơ.
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PHIẾU BÀI TẬP
Câu 1: (2 điểm)
Hãy đọc lại các từ sau: buồng lái, mắt đắng, đột ngột, bè bạn và cho
biết “tiểu đội” là gì ?
......................................................................................................................
Câu 2: (2 điểm).
Hãy gạch chân dưới các từ cần nhấn giọng trong khổ thơ sau:
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung, kính vỡ rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Câu 3: (2 điểm)
Chọn ý kiến đúng.
Nội dung chính của bài thơ:
a. Bài thơ ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan và yêu đời của các chiến sĩ lái
xe trong những năm tháng chống Mĩ cứu nước.
b. Bài thơ ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan và yêu đời của các chiến sĩ lái
xe trong những năm tháng chống thực dân Pháp.
c. Bài thơ ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan và yêu đời của các chiến sĩ lái
xe trong thời bình.
Câu 4: (4 điểm)
Hãy đọc thuộc lòng một khổ thơ mà em thích.
Bài đọc: CON SẺ
STT

Các tiêu chí

1

- Đọc đúng một số từ khó trong bài như: tuồng như, khản đặc, bối
rối, kính cẩn, bé bỏng, đánh hơi, vàng óng, lông tơ, đen nhánh,
tuyệt vọng, hung dữ và giải thích được nghĩa của từ “bối rối ”
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2

- Đọc đúng, rõ ràng, lưu loát toàn bài, ngắt nhịp đúng.

3

- Trả lời đúng những câu hỏi giáo viên đưa ra, hiểu nội dung ý
nghĩa của bài đọc: Bài tập đọc Con sẻ đã ca ngợi hành động dũng
cảm, xả thân cứu con của sẻ mẹ.

4

- Đọc diễn cảm tốt 1 đoạn trong bài (đoạn 2 hoặc đoạn 3)

PHIẾU BÀI TẬP
Câu 1: (2 điểm)
Hãy đọc lại các từ sau: tuồng như, khản đặc, bối rối, kính cẩn, bé
bỏng, đánh hơi, vàng óng, lông tơ, đen nhánh, tuyệt vọng, hung dữ và cho biết
“bối rối” là gì ?
......................................................................................................................
Câu 2: (2 điểm)
Hãy gạch chân dưới các từ cần nhấn giọng trong đoạn văn sau:
Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con.// Giọng nó yếu ớt
nhưng hung dữ và khản đặc //Trước mắt nó,/ con chó như một con quỷ khổng
lồ.// Nõ sẽ hi sinh.// Nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất.//
Câu 3: (2 điểm)
Chọn ý kiến đúng.
Nội dung chính của bài đọc:
a. Cuộc đối đầu giữa sẻ mẹ bé nhỏ và con chó khổng lồ.
b. Sự ngưỡng mộ của tác giả trước tình mẹ con thiêng liêng, hành động
dũng cảm bảo vệ con của sẻ mẹ.
c. Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu con của sẻ mẹ.
Câu 4: (4 điểm)
Hãy đọc diễn cảm đoạn 2 hoặc đoạn 3 của bài.
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Bảng 3.2: Bảng kết quả thực nghiệm ( lần 1)

Xếp loại

Lớp

Bài

Giỏi

Khá

TB

Yếu

KT

(9-10)

(7-8)

(5-6)

(3-4)

SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
TN (4A1)

25

3

12% 16 64%

5

20%

1

4%

ĐC (4A2)

25

1

4%

9

36%

3

12%

12 48%

Bảng 3.3: Bảng kết quả thực nghiệm ( lần 2)

Xếp loại

Lớp

Bài

Giỏi

Khá

TB

Yếu

KT

(9-10)

(7-8)

(5-6)

(3-4)

SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
TN (4A1)

25

4

16% 17 68%

4

16%

0

0%

ĐC (4A2)

25

2

8%

8

32%

2

8%

13 52%

Từ kết quả trên ta thấy: trước và sau khi tiến hành thực nghiệm, kết
quả đọc của học sinh có sự khác biệt rõ rệt. Điều đó được cụ thể hóa trong
biểu đồ sau:
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Biểu đồ 3.1: Biểu đồ so sánh kết quả trước và sau khi thực nghiệm (lần 1)
Kết quả thu được sau thực nghiệm lần 1: điểm giỏi và khá tăng lên
đáng kể. Số điểm trung bình, yếu giảm hẳn, không có điểm kém.
Và kết quả còn được so sánh sau khi tiến hành thực nghiệm lần 2:

Biểu đồ 3.2: Biểu đồ so sánh kết quả trước và sau khi thực nghiệm (lần 2)
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Sau khi tiến hành thực nghiệm lần 2, kết quả ở lớp thực nghiệm cho
thấy: số lượng điểm giỏi, điểm khá tăng, số lượng điểm trung bình giảm và
không có điểm yếu, kém.
Còn ở lớp đối chứng, mặc dù không được tiến hành thực nghiệm trực
tiếp nhưng có thể nhận thấy sự thay đổi về kết quả, số lượng bài khá giỏi
cũng có tăng, số lượng bài đạt điểm trung bình, khá cũng giảm, tuy nhiên sự
thay đổi đó là rất nhỏ, không đáng kể, cụ thể như sau:
Bảng 3.4:
Bảng so sánh kết quả của lớp đối chứng trước và sau thực nghiệm
Xếp loại
Lớp
ĐC (4A2)

Bài

Giỏi

Khá

TB

Yếu

KT

(9-10)

(7-8)

(5-6)

(3-4)

SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%

Trước TN

25

1

4%

9

36%

12

48%

3

12%

Sau TN lần 1

25

1

4%

12 48%

9

36%

3

12%

Sau TN lần 2

25

2

8%

13 52%

8

32%

2

8%

3.8. Kết luận về thực nghiệm
Từ kết quả thực nghiệm, chúng tôi đi đến một số kết luận sau:
Đối với lớp thực nghiệm, việc vận dụng một số biện pháp tích cực
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Tập đọc làm cho kết quả học tập
của học sinh được nâng lên rõ rệt. Học sinh tiếp thu bài nhanh hơn, luyện đọc
và trả lời câu hỏi mà giáo viên đưa ra tốt hơn. Việc đưa tranh minh họa và trò
chơi vào giờ học đã tạo được hứng thú học tập cho học sinh. Các em chủ
động và tích cực hơn trong quá trình lĩnh hội bài học, khắc phục được một số
hạn chế mà khi khảo sát đề tài luận văn chúng tôi đã phát hiện được như: phát
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âm sai một số phụ âm đầu, đọc diễn cảm tùy tiện, trả lời câu hỏi lan man chưa
đúng trọng tâm… Những hạn chế này ở lớp đối chứng vẫn còn tồn tại nên
hiệu quả Tập đọc chưa cao.
Bên cạnh đó, việc sửa một số lỗi phát âm cho học sinh tỉ mỉ sẽ giúp học
sinh nhận ra cái sai và biết cách phát âm cho đúng để không mắc lại ở những
lần đọc sau góp phần giữ gìn chuẩn chính âm trong nhà trường.
Việc sử dụng tranh ảnh minh họa thông qua trình chiếu trong giờ Tập
đọc hợp lí vừa đảm bảo tính trực quan, kích thích sự hứng thú học tập của học
sinh vừa giúp các em nắm bài nhanh và sâu hơn, củng cố các kĩ năng đọc tốt
hơn đặc biệt là kĩ năng đọc hiểu và đọc diễn cảm. Ở lớp đối chứng, chúng tôi
tiến hành dạy bình thường như các tiết học khác thì học sinh không được tiếp
xúc với nhiều đồ dùng trực quan, chỉ tiến hành luyện đọc bình thường, các
câu hỏi tìm hiểu bài chỉ trong phạm vi SGK, không có những câu hỏi mở rộng
như ở lớp thực nghiệm. Khi luyện đọc diễn cảm ở lớp đối chứng học sinh
luyện đọc trong SGK; còn ở lớp thực nghiệm, chúng tôi trình bày bảng phụ
ghi đoạn văn, khổ thơ luyện đọc diễn cảm vừa đảm bảo tính trực quan và học
sinh được thực hành đánh dấu chỗ nhấn giọng, ngắt giọng; được thi đọc diễn
cảm giữa các đội nên các em rất hào hứng, không khí lớp học sôi nổi hơn, học
sinh tiếp thu bài nhanh hơn so với lớp đối chứng.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Trong bài thực nghiệm, chúng tôi đã sử dụng kết hợp một số biện pháp
đề xuất như: Hướng dẫn học sinh luyện đọc phát âm đúng chính âm, chú ý đối
tượng là các em học sinh hay nhầm lẫn một số phụ âm đầu; thiết kế câu hỏi
trong phần tìm hiểu bài cho học sinh trả lời; sử dụng trò chơi học tập đọc
“Truyền điện”; hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm kết hợp sử dụng đồ
dùng trực quan; vận dụng công nghệ thông tin vào dạy học tập đọc. Với kết
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quả thực nghiệm và những phân tích như trên, chúng tôi đi đến kết luận rằng
việc vận dụng các biện pháp mà đề tài luận văn đề xuất vào dạy học Tập đọc
là hoàn toàn có tác dụng và bước đầu có tính khả thi.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn “Biện pháp rèn
kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4 dân tộc Thái trường Tiểu học Mường Bon,
Mai Sơn, Sơn La”, chúng tôi đi đến kết luận sau:
Việc đọc nói chung và dạy học Tập đọc nói riêng cho học sinh bậc tiểu
học có tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động làm giàu tri thức cho các em.
Dạy Tập đọc không chỉ đơn giản là rèn cho học sinh các kĩ năng đọc thành
tiếng mà sâu hơn phải giúp các em chuyển chữ viết thành chữ nghĩa, chuyển
cái đọc được, nghe được thành cái nhận thức được tức là phải hiểu được
những gì các em đọc. Đọc đúng, đọc hay và tiến tới đọc hiểu để nắm bắt
được cái đẹp, cái ý nghĩa của câu chữ trong bài đọc chính là những đòi hỏi mà
phân môn Tập đọc đặt ra. Hơn nữa, để dạy tốt phân môn Tập đọc, giáo viên
phải nắm được nhiệm vụ của phân môn, đó là: Dạy học Tập đọc sẽ giúp cho
học sinh hình thành và phát triển kĩ năng đọc, trau dồi vốn sống, vốn hiểu biết
về đời sống xã hội, đồng thời giáo dục thẩm mĩ, tình cảm, phát triển tư duy
cho học sinh.
Đối với học sinh lớp 4 cũng như ở các lớp dưới, phân môn Tập đọc rèn
cho các em các kĩ năng nghe, nói, đọc. Thông qua hệ thống bài đọc và câu hỏi
tìm hiểu bài, phân môn Tập đọc cung cấp cho học sinh những hiểu biết về tự
nhiên, xã hội và con người, cung cấp vốn từ, tăng cường khả năng diễn đạt,
trang bị một số hiểu biết ban đầu về tác phẩm văn học (như đề tài, cốt truyện,
nhân vật.. ) và góp phần rèn luyện nhân cách cho học sinh. Tuy vậy, các bài
tập đọc ở lớp 4 có số lượng từ nhiều hơn, việc luyện đọc chú ý đến yêu cầu
biểu cảm hơn, câu hỏi tìm hiểu bài chú trọng khai thác hàm ý nghệ thuật biểu
hiện nhiều hơn. Một kĩ năng đòi hỏi học sinh lớp 4 cần đọc được đó là đọc
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diễn cảm. Nắm được những cơ sở này sẽ giúp cho việc dạy học Tập đọc lớp 4
dễ dàng và hiệu quả hơn.
Qua nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng dạy học Tập đọc lớp 4 ở trường
Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La, chúng tôi nhận thấy các giáo viên đã
có sự quan tâm đến việc rèn các kĩ năng đọc cho học sinh và đã có sử dụng
một số biện pháp đặc thù trong quá trình dạy học. Tuy nhiên, cách thức sử
dụng các biện pháp chưa khoa học, chưa mang lại hiệu quả thực sự nên chưa
tạo được hứng thú học tập cho học sinh. Hơn nữa qua tìm hiểu thực tế, dự giờ
và dùng phiếu điều tra, chúng tôi cũng thấy được một số khó khăn mà giáo
viên và học sinh gặp phải trong quá trình dạy và học, cùng với sự phân tích
các nguyên nhân của những khó khăn đó đã giúp chúng tôi đề xuất một số
biện pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả Tập đọc cho học sinh lớp 4 phù
hợp với thực tế.
Dựa trên cơ sở lí luận và thực trạng dạy- học phân môn Tập đọc cho học
sinh dân tộc Thái lớp 4 trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La, luận
văn đề xuất một số biện pháp dạy học Tập đọc lớp 4, đó là:
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc đúng, nhất là những học sinh thường
mắc lỗi phát âm
- Thiết kế hệ thống câu hỏi trong phần tìm hiểu nội dung bài đọc
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm
- Giáo viên chú ý đọc mẫu để học sinh lấy đó làm căn cứ đọc đúng, đọc
diễn cảm.
- Sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ Tập đọc
- Sử dụng trò chơi trong dạy học Tập đọc
- Tổ chức thi đọc để khuyến khích học sinh tự tin hơn khi đọc bài và tạo
không khí thi đua học tập ở trong lớp.
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- Vận dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của việc dạy học
phân môn Tập đọc lớp 4
Từ những biện pháp mà đề tài luận văn đề xuất, chúng tôi tiến hành
thực nghiệm tại hai khối lớp của trường Tiểu học Mường Bon. Với lớp thực
nghiệm, chúng tôi tiến hành dạy và sử dụng kết hợp các biện pháp mà đề tài
luận văn đã chỉ ra. Bản thân tôi nhận thấy bước đầu, đề tài luận văn đã có tính
khả thi. Bước đầu thực nghiệm đã thu được những kết quả khả quan. Giờ học
sôi nổi, hiệu quả, tạo được hứng thú đối với cả giáo viên và học sinh. Học
sinh cũng hào hứng, hoàn toàn chủ động, tự giác sáng tạo và tích cực tiếp thu
tri thức mới. Đây cũng là mục đích của quá trình dạy học hiện nay.
2. Khuyến nghị
*) Đối với giáo viên
Để giờ dạy tập đọc đạt kết quả cao, giáo viên cần áp dụng linh hoạt các
biện pháp trong phần luyện đọc đúng. Tuỳ từng bài, giáo viên chọn các biện
pháp phù hợp để làm sao đạt kết quả cao nhất trong giờ tập đọc. Muốn vậy,
người giáo viên phải làm được những công việc sau:
+ Cần phải chuẩn bị chu đáo, cẩn thận bài trước khi lên lớp, đầu tư cho
việc nghiên cứu tài liệu phục vụ bài dạy. Phải dự đoán được tình huống có thể
xảy ra trong bài dạy, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết tình huống đó.
+ Phải luôn tự học, tự tìm tòi, vận dụng linh hoạt các biện pháp để giờ
học đạt kết quả cao.
+ Ngoài ra, một điều không thể thiếu đối với các giáo viên, đó là lòng
nhiệt tình, sự tận tâm với nghề, đức tính chịu khó kiên trì dạy tiếng Việt cho
đối tượng là học sinh dân tộc Thái.
+ Các giáo viên khi lên lớp giảng dạy các phân môn khác cũng cần chú
ý đến vấn đề rèn đọc cho học sinh.
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*) Đối với phụ huynh
Các bậc phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc học của học
sinh. Cần có sự phối kết hợp giữa giáo viên và phụ huynh trong việc học tập
của các em.
*) Đối với các cấp quản lí
Các cấp quản lí cần quan tâm, tạo điều kiện cho các giảng viên được
học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ; tạo điều
kiện để các trường học có thể mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy học.
Đề tài luận văn mới được triển khai ở một phạm vi nhỏ hẹp, trong quá
trình làm không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được
những ý kiến góp ý chân thành của các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp để
đề tài luận văn được hoàn thiện hơn.
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT
VỀ VIỆC HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4 ( DÀNH CHO HỌC SINH )
Với mục đích tìm hiểu việc học phân môn Tập đọc lớp 4 để phục vụ
cho việc nghiên cứu đề tài “Biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4
dân tộc Thái trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La ” rất mong các
em tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây:
I.Thông tin cá nhân
Họ và tên: ......................................................................................................
Giới tính: ...........................................................................................................
Dân tộc: ............................................................................................................
Lớp: .............................................................................................................. ....
Trường: .............................................................................................................
II. Em hãy đánh dấu (X) vào ô trống phù hợp với đáp án mà em cho là
đúng nhất:
Câu 1: Trong các phân môn của Tiếng Việt, em thích học phân môn nào
nhất?
a, Tập đọc
b, Chính tả
c, Luyện từ và câu
d, Kể chuyện
e, Tập làm văn

Câu 2: Bài tập đọc ở dạng nào em thích nhất ?
a, Thơ
b, Truyện ngắn

c, Văn bản hành chính
d, Báo chí

Câu 3: Trong giờ tập đọc, em thích học phần nào nhất ?
a, Luyện đọc
b, Tìm hiểu bài
c, Luyện đọc diễn cảm

Câu 4: Ngoài giờ tập đọc trên lớp, về nhà các em có thường xuyên luyện
đọc không?
a, Thường xuyên
b, Thỉnh thoảng
c, Hiếm khi
d, Không bao giờ

Xin cảm ơn các em đã tham gia trả lời câu hỏi khảo sát !

PHỤ LỤC 2

PHIẾU KHẢO SÁT
VỀ VIỆC DẠY PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4 (DÀNH CHO GIÁO VIÊN)
Với mục đích tìm hiểu việc dạy phân môn Tập đọc lớp 4 để phục vụ
cho việc nghiên cứu đề tài “Biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4
dân tộc Thái trường Tiểu học Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La ”, chúng tôi
xin ý kiến các thầy cô về một số vấn đề sau. Rất mong nhận được sự hợp tác
và giúp đỡ từ phía các thầy, cô.
I.Thông tin cá nhân
Họ và tên giáo viên: ............................................................................................
Giới tính: ...........................................................................................................
Dân tộc: ............................................................................................................
Giảng dạy tại lớp: ..............................Trường:.............................................
II. Thầy ( cô ) vui lòng đánh dấu ( X ) vào ô trống phù hợp với sự lựa
chọn của mình hoặc trả lời theo yêu cầu của câu hỏi.
Câu 1: Theo thầy ( cô ), phân môn Tập đọc có vai trò và vị trí như thế nào
trong chương trình lớp 4?
a. Quan trọng
b. Bình thường
c. Không quan trọng lắm
Câu 2: Thầy ( cô ) thường xuyên sử dụng phương pháp nào trong quá
trình dạy học Tập đọc ?
a. Phương pháp trực quan
b. Phương pháp luyện tập
c. Phương pháp đàm thoại
d. Phương pháp thảo luận nhóm
e. Các phương pháp khác

Câu 3: Để tăng tính hấp dẫn và hiệu quả cho giờ học, thầy ( cô ) thường sử
dụng các phương tiện đồ dùng dạy học như: tranh ảnh, vật thật, máy chiếu
projecter hay video clip... ở mức độ nào ?
a. Thường xuyên
b. Thỉnh thoảng
c. Hiếm khi
d. Không bao giờ

Câu 4: Ngoài giờ Tập đọc, thầy ( cô ) còn chú ý luyện đọc cho học sinh vào
thời gian nào khác ?
a. Khi học các môn khác
b. Khi sinh hoạt tập thể
c. Về nhà

Câu 5: Đánh giá chung của thầy ( cô ) về việc học phân ôn Tập đọc của
học sinh lớp 4 trong trường ?
*) Điểm mạnh
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
*) Điểm yếu
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn các thầy ( cô ) đã tham gia trả lời câu hỏi khảo sát!

