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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn luận văn
1.1. Chữ viết có một vai trò rất to lớn đối với lịch sử phát triển của xã
hội loài người. Chữ viết là phương tiện ghi lại thông tin, không có chữ viết thì
không thể có sách, các phát minh, các thành tựu của tổ tiên cũng không thể
truyền lại. “Chữ viết là một hệ thống kí hiệu đồ họa được sử dụng để cố định
hóa ngôn ngữ âm thanh. Nhờ có chữ viết mà những thông tin của con người
được lưu truyền từ đời này qua đời khác, từ nơi này đến nơi khác” [8]. Chữ
viết là phương tiện để truyền đạt và lưu giữ thông tin, kích thích sự sáng tạo
và là thành quả kỳ diệu, vĩ đại của loài người.
Chữ viết có quan hệ mật thiết với ngôn ngữ. Cùng với ngôn ngữ, người
ta còn dùng điệu bộ, cử chỉ, hình vẽ... để phụ giúp cho việc biểu lộ cảm xúc,
truyền đạt thông tin cho nhau. Và cuối cùng chữ viết xuất hiện. Sự xuất hiện
chữ viết đánh dấu một giai đoạn phát triển về chất của một ngôn ngữ. Chữ viết
ra đời góp phần ổn định hóa ngôn ngữ từ nghe, nói sang đọc, viết. Chữ viết
chắp cánh cho chúng ta vượt qua mọi hạn chế về thời gian, không gian cũng
như mọi hạn chế khác nảy sinh trong giao tiếp. Chữ viết trở thành một công cụ
vô cùng quan trọng trong việc hình thành, phát triển văn hóa, văn minh của
từng dân tộc. Có lẽ vì tác dụng to lớn này của chữ viết mà các cụ ta ngày xưa
nghĩ rằng chữ viết là do Trời ban phát và gọi là chữ Thánh, chữ Thần.
Chúng ta biết rằng chữ viết có tầm quan trọng đặc biệt ở bậc tiểu học,
học sinh phải dùng chữ viết để học tập và giao tiếp. Ở tiểu học, phân môn Tập
viết là môn học mở đầu quá trình học tập nhằm rèn luyện cho học sinh một
trong những kĩ năng quan trọng trong việc học tiếng Việt ở nhà trường là kĩ
năng viết chữ. Nội dung giáo dục trong nhà trường được bắt đầu từ việc dạy
chữ, học chữ, tập đọc, tập viết những chữ cái đầu tiên: a, b, c... Tiểu học là
bậc học nền tảng, dạy tiếng Việt và tập viết tiếng Việt là chúng ta đã trao cho
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các em chìa khóa để mở ra những cánh cửa bước vào tương lai, là công cụ để
các em vận dụng suốt đời. Vì vậy, rèn luyện chữ viết cho học sinh tiểu học là
vô cùng quan trọng và cấp thiết bởi chữ viết của học sinh, đặc biệt là học sinh
cấp tiểu học đặt nền móng cơ bản cho toàn bộ quá trình học tập và để học tập
suốt đời.
Biết đọc, biết viết thì cả một thế giới mới rộng lớn mênh mông sẽ mở ra
trước mắt các em. Học chữ là công việc đầu tiên khi các em đến trường và
được tiến hành thường xuyên trong suốt cả 12 năm học phổ thông. Vì vậy,
dạy chữ chính là dạy người. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Chữ viết
cũng là một biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn
thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, tính kỷ luật,
lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thày và bạn mình”.[1]
Chữ viết và dạy chữ viết được xã hội quan tâm. Những thế hệ thầy
giáo, cô giáo đã trăn trở góp nhiều công sức cải tiến kiểu chữ, nội dung cũng
như phương pháp dạy chữ viết. Chữ viết của học sinh có quan hệ đến toàn bộ
quá trình học tập, ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Tuy vậy, học sinh vẫn
viết sai, viết chưa đẹp và viết rất chậm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến
chất lượng học tập các môn học khác nói chung, và phân môn Tiếng Việt nói
riêng. Chính vì vậy, việc rèn luyện chữ viết đúng và viết đẹp cho HS ngay từ
khi vào học lớp 1 là vô cùng quan trọng và cần thiết.
1.2. Hiện nay, để nâng cao chất lượng học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
tiến hành đổi mới nội dung chương trình, đổi mới phương pháp và hình thức
tổ chức dạy học. Mẫu chữ viết dùng để dạy và học ở trường tiểu học (bắt đầu
từ lớp 1 năm học 2002 – 2003) được ban hành theo Quyết định số
31/2002/QĐ - BGD&ĐT ngày 14/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Đây là cơ sở để giúp giáo viên trong quá trình dạy học chữ ở tiểu học nói
chung và ở lớp 1 nói riêng.
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1.3. Chúng ta biết rằng chữ viết có tầm quan trọng đặc biệt ở bậc tiểu
học, học sinh phải dùng chữ viết để học tập và giao tiếp. Muốn nâng cao chất
lượng dạy học thì trước hết phải bắt đầu từ việc rèn chữ viết cho học sinh.
Tuy nhiên hiện nay môn học này lại chưa thực sự được quan tâm đúng mức,
vẫn còn nhiều học sinh viết chưa đẹp và thiếu chính xác, nhất là đối học miền
núi, học sinh đầu cấp tiểu học, học sinh các dân tộc ít người… Chất lượng
chữ viết của học sinh ở các trường Tiểu học miền núi nói chung chưa đạt
được yêu cầu đề ra, kết quả chưa như mong muốn. Việc áp dụng phát triển
phương pháp dạy học vào việc giảng dạy chưa bộc lộ được tính năng ưu việt,
cũng như chưa sát với đối tượng học sinh. Đây cũng là vấn đề khiến tôi trăn
trở, từ suy nghĩ đó tôi đã mạnh dạn tìm hiểu và thực hiện luận văn “Rèn kĩ
năng tập viết cho học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chiềng Công, Mường La,
Sơn La” làm đối tượng nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao kĩ năng Tập viết
trong nhà trường tiểu học nói chung và đối với các em học sinh lớp 1 trường
Tiểu học Chiềng Công nói riêng.
2. Lịch sử vấn đề
Việc vận dụng các phương pháp, biện pháp dạy học Tập viết sao cho
hiệu quả là vấn đề mà các nhà nghiên cứu quan tâm, tìm hiểu. Đã có nhiều
công trình nghiên cứu về vấn đề chữ viết và dạy chữ viết cho HS. Để thực hiện
luận văn này, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới các công trình nghiên cứu sau:
Đầu tiên, phải kể tới công trình nghiên cứu “Chữ viết và dạy chữ viết ở
Tiểu học” của Lê A, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (2007) cuốn sách gồm
hai phần: Phần thứ nhất giới thiệu về sự ra đời, phát triển của chữ viết nói
chung và chữ viết tiếng Việt nói riêng; phần thứ hai tác giả đi sâu vào việc
trình bày yêu cầu, tính chất, nội dung, nhiệm vụ của phân môn Tập viết và
cách thức dạy tập viết ở Tiểu học. Đây là những định hướng tốt cho GV dạy
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chữ viết ở tiểu học và là định hướng quan trọng để chúng tôi triển khai nhiệm
vụ nghiên cứu trong luận văn này.
Trong cuốn “Dạy học Chính tả cho học sinh tiểu học theo vùng phương
ngữ” do TS. Võ Xuân Hào (chủ biên), NXBGD Việt Nam (1995) tác giả đã đề
cập đến dạy học phân môn Tập viết nói chung trong nhà trường Tiểu học cần
chú ý phát hiện các lỗi viết sai về chính tả, nguyên nhân mắc lỗi, từ đó tìm biện
pháp khắc phục.
“Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học” (Tài liệu đào tạo giáo
viên) của Dự án phát triển GVTH, NXBGD- NXB ĐHSP (2007) công trình
nghiên cứu đã đề cập đến phương pháp dạy học Tập viết, trong đó đi sâu
nghiên cứu cơ sở khoa học của việc dạy Tập viết như: cơ sở tâm sinh lý của
HS, cơ sở ngôn ngữ…từ đó đề ra các phương pháp dạy học tập viết.
Giáo trình “Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học I” (Giáo trình
dành cho hệ đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học), NXB ĐHSP (2013) đi sâu
vào nghiên cứu những vấn đề chung của phương pháp dạy học Tiếng Việt ở
Tiểu học (đối tượng, nhiệm vụ, cơ sở khoa học của việc dạy tiếng Việt, đặc
điểm tâm, sinh lí của học sinh lớp 1...). Đặc biệt tác giả Lê A đã đề cập đến
phương pháp dạy học Tập viết trong đó đi sâu nghiên cứu cơ sở khoa học của
việc dạy Tập viết, nội dung dạy học Tập viết.
Tài liệu “Dạy lớp 1 theo chương trình Tiểu học mới” (Dự án phát triển
GVTH), NXBGD (2006), “Sách Giáo viên Tiếng Việt 1” (Tập 1, tập 2)
NXBGD (2006) đã nhắc đến những vấn đề chung về nội dung chương trình
và SGK Tiếng Việt, phương pháp dạy học phân môn Học vần trong đó có quy
trình dạy HS viết các âm, vần, tiếng, từ đã học.
Cuốn sách “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, NXBGD
(2006) đã nghiên cứu một số biện pháp và hình thức hướng dẫn học sinh
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trong giờ Tập viết. Đây là những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn có thể áp dụng
vào dạy học Tập viết không chỉ với HS 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.
Giáo trình “Rèn kĩ năng sử dụng tiếng Việt” Nhóm tác giả Đào Ngọc,
Nguyễn Quang Ninh (NXB GD, 1998) như trong lời dẫn, tác giả đã viết: vừa
là cuốn sách thực hành về tiếng Việt, vừa là một cuốn sách rèn luyện các kỹ
năng nghiệp vụ sư phạm đối với GV tiểu học. Trong đó có nhấn mạnh kĩ năng
viết chữ, trên các phương diện từ mục đích, yêu cầu của việc rèn kĩ năng viết
chữ đến những quy định về cách viết và kĩ thuật viết và cả hệ thống bài tập
thực hành về luyện viết nét chữ, luyện viết chữ viết thường, chữ viết hoa, viết
liền mạch...
Tác giả Nguyễn Trí “Một số vấn đề về dạy học Tiếng Việt theo quan
điểm giao tiếp ở Tiểu học”, NXBGD Việt Nam (2009); “Dạy và học môn
Tiếng Việt ở Tiểu học theo chương trình mới”, NXBGD (2009) đã đưa ra một
số quan điểm về dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học theo chương trình mới theo
quan điểm giao tiếp. Trong đó đề cập đến những điểm cần lưu ý khi dạy bốn
kĩ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Việt cho học sinh tiểu học...
Cuốn sách “Dạy và học Tập viết ở Tiểu học” của Trần Mạnh Hưởng
(chủ biên), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (2010) gồm hai phần cơ bản,
phần một: Dạy tập viết ở tiểu học, tác giả đề cập đến vấn đề mục đích, nhiệm
vụ, nội dung yêu cầu và phương pháp dạy học phân môn Tập viết ở các lớp 1,
2, 3 theo Chương trình Tiểu học mới; phần hai: Luyện viết chữ đẹp, tác giả đã
giới thiệu một số nội dung và biện pháp luyện chữ đẹp đối với giáo viên.
Cuốn sách đã nêu được nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực... Đây là cơ sở lý luận
quan trọng giúp GV dạy học tập viết cho học sinh ở trường tiểu học.
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Tài liệu “Đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học” - Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Dự án phát triển giáo viên tiểu học, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội,
(2005), tác giả nhấn mạnh được những đổi mới trong nội dung và phương
pháp bài dạy phân môn Tập viết theo chương trình và sách giáo khoa mới.
Nắm được bản chất và phương pháp Tập viết theo hướng tích cực hóa hoạt
động của học sinh. Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu còn vận dụng sáng
tạo, linh hoạt những hiểu biết đã có vào xây dựng kế hoạch bài dạy của phân
môn Tập viết theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Thực hành kế
hoạch bài dạy đạt hiệu quả, thể hiện sự nắm vững kiến thức đã thu nhận được.
Nhằm chủ động sáng tạo, có ý thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực
vào thực tế giảng dạy.
Các công trình nghiên cứu khoa học trên, tuỳ từng mức độ và phạm vi
nghiên cứu đã đề cập tới các vấn đề về vị trí, nhiệm vụ, nội dung, phương
pháp và nguyên tắc dạy học tập viết ở tiểu học nói chung ... Nhưng chưa có
công trình nào nghiên cứu cụ thể về “Rèn kĩ năng tập viết cho học sinh lớp 1
trường Tiểu học Chiềng Công, Mường La, Sơn La”. Vì vậy, đây vẫn còn là
vùng đất trống cần khám phá để tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng dạy học ở các trường tiểu học miền núi còn nhiều khó khăn như ở tỉnh
Sơn La. Thực hiện luận văn này, chúng tôi đã tham khảo các công trình
nghiên cứu trên để làm cơ sở trình bày những lí luận và hiểu biết của mình về
vấn đề rèn kỹ năng viết chữ cho HS lớp 1 ở miền núi Sơn La.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy
học chữ viết cho HS tiểu học để tìm ra phương pháp giúp giáo viên rèn kĩ
năng tập viết cho học sinh lớp 1 viết đúng và viết đẹp hơn, góp phần nâng cao
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chất lượng dạy học môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học Chiềng Công, Mường
La, Sơn La.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Với mục đích đề ra như trên nhiệm vụ của luận văn hướng tới là:
- Tìm hiểu cơ sở lí luận của dạy học Tập viết cho học sinh và thực trạng
dạy học Tập viết cho HS lớp 1 trường TH Chiềng Công, Mường La, Sơn La.
- Bước đầu đề xuất một số phương pháp nhằm góp phần nâng cao kĩ
năng tập viết cho học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chiềng Công, Mường La,
Sơn La.
- Thiết kế một số giáo án và thể nghiệm sư phạm.
- Tổng hợp, so sánh đối chiếu kết quả bước đầu thể nghiệm và rút ra
tính khả thi của vấn đề nghiên cứu.
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Trong phạm vi luận văn này, chúng tôi tập trung nghiên cứu tìm hiểu
phương pháp rèn kĩ năng tập viết cho học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chiềng
Công, Mường La, Sơn La.
Ngoài ra các cơ sở lý thuyết từ các tài liệu tham khảo, chương trình
SGK Tiếng Việt 1,... và các tiết dạy - học tập viết (thiết kế giáo án, dạy thể
nghiệm, dự giờ khảo sát) cũng là đối tượng nghiên cứu của đề tài.
4.2. Khách thể nghiên cứu
+ Khảo sát 6 lớp 1 trường Tiểu học Chiềng Công, Mường La, Sơn La
và tiến hành thử nghiệm biện pháp tác động tới học sinh ở lớp 1A (lớp thể
nghiệm (TN) , 1B (lớp đối chứng (ĐC).
+ Mẫu nghiên cứu là 120 học sinh/ 6 lớp;
+ Khảo sát giáo viên: 6 giáo viên.
5. Phạm vi nghiên cứu
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a. Nghiên cứu cơ sở lý luận
Nghiên cứu một số cơ sở lí luận của việc dạy học tập viết ở tiểu học nói
chung và tập viết ở lớp 1 nói riêng theo định hướng:
- Những kỹ năng cần hướng đến của dạy học tập viết;
- Những phương pháp đặc thù của dạy học tập viết;
- Những phương pháp dạy học tích cực cần hướng đến;
- Những phương pháp kiểm tra đánh giá trong quá trình rèn kỹ năng viết
chữ cho HS.
b. Nghiên cứu thực trạng
Nghiên cứu thực trạng dạy học tập viết cho học sinh lớp 1 trường Tiểu
học Chiềng Công, Mường La, Sơn La.
c. Nghiên cứu thể nghiệm
- Đề xuất một số giải pháp về dạy học tập viết theo định hướng rèn kỹ
năng viết chữ gắn với đối tượng người học.
- Thiết kế giáo án và dạy thể nghiệm sư phạm; tổng hợp, so sánh, đối
chiếu kết quả.
d. Địa bàn nghiên cứu
Khảo sát, nghiên cứu quá trình dạy học Tập viết của GV và HS và kĩ
năng rèn viết cho HS lớp 1 trường Tiểu học Chiềng Công, Mường La, Sơn La.
6. Giả thiết khoa học
Rèn kĩ năng tập viết cho học sinh lớp 1 đang là vấn đề được các nhà
nghiên cứu và các thầy cô giáo quan tâm bởi tầm quan trọng và ý nghĩa của
nó đối với học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 1 nói riêng. Tuy nhiên,
thực trạng viết chữ của HS hiện nay còn chưa đẹp và chưa đúng mẫu chữ…
Chúng tôi giả định rằng nếu các phương pháp đề xuất trong đề tài được thực
hiện có hiệu quả thì có thể giúp học sinh viết đúng và viết đẹp hơn, góp phần
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nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Việt nói chung và dạy học tập viết lớp
1 ở trường Tiểu học Chiềng Công, Mường La, Sơn La nói riêng.
7. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi sử dụng phối hợp các
phương pháp nghiên cứu cơ bản sau:
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan đến
đề tài để rút ra những kết luận cần thiết:
- Thu thập tài liệu liên quan, truy cập internet (trang báo điện tử) nhằm
tìm hiểu, tổng hợp một số vấn đề cơ sở lý luận có liên quan tới đề tài.
- Sử dụng phối hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa,
khái quát hóa trong nghiên cứu các nguồn tài liệu lý luận và thực tiễn có liên
quan đến vấn đề nghiên cứu để phục vụ trực tiếp cho việc giải quyết các
nhiệm vụ của đề tài.
7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp khảo sát: khảo sát thực trạng và thể nghiệm năng lực viết
chữ của học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chiềng Công, Mường La, Sơn La.
- Phương pháp thu thập thông tin: xây dựng bài tập, lập phiếu khảo sát
đối nhằm tìm hiểu thực trạng... và quan sát các hoạt động dạy – học của giáo
viên và HS trong các giờ học tập viết nhằm thu thập thêm các thông tin định
tính góp phần khẳng định tính chính xác và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.
- Thống kê, phân loại: Thống kê kết quả khảo sát và kết quả thể
nghiệm.
- Phương pháp phân tích: So sánh, đối chiếu những vấn đề lí luận với
thực tiễn từ đó khái quát, rút ra kết luận và đề xuất.
- Phương pháp thực hành: thiết kế một số giáo án và thể nghiệm sư
phạm.
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8. Bố cục luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn của tôi
được chia làm 3 chương với nội dung sau:
Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn.
Chương 1 tác giả giới thiệu một cách khái quát nhất hệ thống cơ sở lí
luận của vấn đề nghiên cứu như: các quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục tiểu
học, vai trò của chữ viết, nhiệm vụ của phân môn Tập viết, yêu cầu của việc
dạy tập viết ở tiểu học, chương trình và các tài liệu dạy tập viết, cơ sở tâm
sinh lý, cơ sở ngôn ngữ học của việc dạy tập viết. Và đặc biệt tác giả còn đi
vào nghiên cứu tình hình thực tiễn của việc dạy và học Tập viết ở một trường
tiểu học cụ thể. Từ đó làm cơ sở để xây dựng biện pháp nhằm góp phần nâng
cao hiệu quả việc rèn kĩ năng tập viết cho học sinh lớp 1 ở chương kế tiếp.
Chương 2: Rèn kĩ năng tập viết cho học sinh lớp 1.
Ở chương này, tác giả đã đề xuất được một số biện pháp nhằm nâng
cao hiệu quả việc rèn kĩ năng tập viết cho học sinh lớp 1 như: GV nắm chắc
kiến thức, viết chữ đúng mẫu; tạo hứng thú rèn kĩ năng viết chữ cho HS;
hướng dẫn học sinh nắm bắt một số thuật ngữ cơ bản trong Tập viết; hướng
dẫn học sinh cách viết liền nét giữa các chữ cái để tạo thành chữ ghi tiếng
trong các trường hợp cụ thể. Tác giả còn đề xuất biện pháp hướng dẫn học
sinh và giáo viên sử dụng bảng con và các đồ dùng trực quan khi dạy học Tập
viết, tư thế cầm bút cho học sinh, và rèn cho học sinh tư thế ngồi chuẩn.
Chương 3: Thể nghiệm sư phạm.
Dựa trên sự nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn, đề xuất một số
biện pháp rèn kĩ năng Tập viết cho HS lớp 1 ở các chương trước đó. Chương
3 chúng tôi đã thiết kế giáo án và tiến hành dạy thể nghiệm, từ đó đánh giá
tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Một số quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục tiểu học
1.1.1.1. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc
dạy và học viết chữ ở tiểu học
Trước cải cách Giáo Dục (1981), mẫu chữ viết cơ bản là mẫu chữ phổ
biến, thường dùng trong xã hội. Hầu hết các chữ viết thường, chữ viết hoa
trong bảng chữ mẫu có chiều cao một đơn vị và hai đơn vị, chữ viết có nét
thanh nét đậm.
Trong cải cách Giáo Dục, từ 1981 đến tháng 9/1986 mẫu chữ viết ở cấp
một có nhiều thay đổi so với mẫu chữ thường dùng nên dư luận xã hội có
nhiều ý kiến phê phán (nhất là chữ viết thường đã bỏ đi những “nét bụng”,
“nét hất”, chữ viết hoa gần giống với chữ viết in hoa ở dạng đơn giản nhất.
Chữ số viết tay gần với chữ số in).
Từ năm học 1986-1987 BGD (cũ) có thông tư số 29 TT(25/9/1986) về
việc nâng cao chất lượng dạy và học viết chữ ở trường phổ thông cơ sở Bảng chữ cái và chữ số vẫn giữ lại chiều cao các con chữ như trước nhưng
điều chỉnh lại hầu hết các chữ cái viết thường trở lại có “nét bụng”, “nét hất”.
Sau đó, những quan điểm và đường lối chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng, trong đó có
cả vấn đề đổi mới chữ viết trong nhà trường tiểu học được thể hiện trong
nhiều văn bản, đặc biệt trong các văn bản sau:
1) Quyết định số 31/2002/QĐ - BGD&ĐT ngày 14/6/2002 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Mẫu chữ viết trong trường
tiểu học.
2) Công văn Số: 5150/TH, ngày 17 tháng 6 năm 2002 về việc Hướng
dẫn dạy và học viết chữ ở tiểu học.
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Để bảo đảm tính khoa học, tính hệ thống,tính thẩm mĩ, tính sư phạm,
tính kế thừa và phát triển, phù hợp với thực tiễn ( kế thừa vẻ đẹp của chữ viết
truyền thống đồng thời tính đến tính thuận lợi khi sử dụng, viết nhanh, viết
liền nét: phù hợp điều kiện dạy và học ở tiểu học) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
ban hành Quyết định số 31/2002/QĐ - BGD&ĐT ngày 14/6/2002 về việc ban
hành “Mẫu chữ viết trong trường tiểu học” gồm 3 điều. Theo đó, mẫu chữ
viết trong trường tiểu học được áp dụng từ năm học 2002 - 2003. Các quy
định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ.
Để hướng dẫn thực hiện Mẫu chữ viết trong trường tiểu học do Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành, Vụ Giáo dục Tiểu học đã có công văn số
5150/TH ngày 17/6/2002 nêu rõ một số quy định về dạy và học viết chữ ở
trường tiểu học như sau:
“Trong trường tiểu học, học sinh học viết chữ thường, chữ số và chữ
viết hoa theo kiểu chữ viết đứng, nét đều là chủ yếu. Ở những nơi có điều kiện
thuận lợi, giáo viên có thể dạy hoặc giới thiệu thêm cách viết chữ viết thường,
chữ viết hoa theo kiểu chữ viết nghiêng, nét thanh nét đậm.
Việc dạy chữ viết hoa được tiến hành theo một quá trình từ nhận diện,
tập tô, tập viết nét cơ bản đến viết từng chữ cái; Từ viết đúng đến viết thành
thạo, viết đẹp”.
Mẫu chữ viết đứng, nét đều là mẫu chữ thông dụng, GV dễ dàng khi
truyền thụ kiến thức cho HS. Với mẫu chữ viết đứng, nét đều HS có thể sử
dụng các loại bút khác nhau để viết được, đặc biệt là đối với HS ở những nơi
có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, hầu hết các trường Tiểu học trong cả nước
đều hướng dẫn học sinh học viết chữ thường, chữ số và chữ viết hoa theo kiểu
chữ viết đứng, nét đều là chủ yếu. Với kiểu chữ viết nét thanh nét đậm thì HS
phải sử dụng loại bút chuyên dụng mới có thể viết được. Còn chữ viết
nghiêng GV ở vùng khó khăn đã hướng dẫn HS luyện viết thêm trong vở. Tuy
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nhiên, đôi khi HS vẫn còn viết nhầm lẫn giữa kiểu chữ viết đứng và viết
nghiêng. Ở các trường thuộc vùng có điều kiện thuận lợi, GV hướng dẫn HS
sử dụng loại bút chuyên dụng (bút nét thanh, nét đậm), vở chuyên dụng (vở
có dòng kẻ nghiêng) để thực hành viết kiểu chữ viết nghiêng, nét thanh nét
đậm. Đặc biệt, trong các cuộc thi “Vở sạch – chữ đẹp” hàng năm thường có 2
bài thi viết (Bài 1: Viết 1 bài theo kiểu chữ viết đứng, nét đều; bài 2: Viết 1
bài theo kiểu chữ viết nghiêng, nét thanh nét đậm). Trường Tiểu học Chiềng
Công là đơn vị thuộc xã khó khăn nhất của huyện Mường La. Do vậy, nhận
thức của HS chưa đồng đều, các GV trong trường khi giảng dạy cho HS chủ
yếu là áp dụng mẫu chữ đứng, nét đều.
Khi dạy chữ viết hoa được tiến hành theo một quá trình từ nhận diện,
tập tô, tập viết nét cơ bản đến viết từng chữ cái; Từ viết đúng đến viết thành
thạo, viết đẹp. Điều này được thể hiện rõ trong phân phối chương trình và
chuẩn kiến thức – kĩ năng phân môn Tập viết ở các lớp. Ở lớp 1, HS được
nhận diện, tập tô chữ hoa, tập viết các nét cơ bản. Trên cơ sở đó, lớp 2 và lớp
3 HS lần lượt được tập viết từng chữ cái viết hoa, được luyện từ viết đúng đến
viết thành thạo, viết đẹp.
Ví dụ: Ở lớp 1, HS học bài: Tô chữ hoa Q, R (Tập viết lớp 1, Tập 2,
trang 29). Phần “Hướng dẫn HS tô chữ hoa Q”
Thông qua chữ mẫu trên bảng, GV giúp HS nhận diện, phân tích cấu
tạo chữ hoa Q (Chữ hoa Q cao 2 đơn vị rưỡi (5 ô vuông). Gồm 2 nét: nét 1 là
được viết bằng nét cong kín giống chữ O, nét 2 là nét lượn ngang như làn
sóng). Sau khi nhận diện chữ hoa Q, dựa theo gợi ý của GV và quan sát GV
vừa tô vừa hướng dẫn cách tô, HS nêu cách tô chữ, thực hành tô chữ hoa Q.
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Chuyển sang lớp 2 bài Tập viết tuần 20 (bài: Chữ hoa Q) HS được
quan sát và nêu lại cấu tạo, cách viết chữ hoa Q sau đó thực hành viết chữ
hoa Q trên không, viết vào bảng con và viết vào vở Tập viết chữ hoa Q cỡ
chữ vừa và nhỏ. Từ việc luyện viết đúng chữ hoa Q, thông qua việc luyện
viết câu ứng dụng Quê hương tươi đẹp HS biết cách nối chữ hoa Q với chữ u
và viết thành thạo, viết đẹp hơn.
1.1.1.2. Văn bản chỉ đạo thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả
học tập của học sinh tiểu học
Những quan điểm về đường lối chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
đổi mới giáo dục nói chung và kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học nói riêng
được thể hiện trong nhiều văn bản, đặc biệt quan tâm tới các văn bản sau:
Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Tại Điều
7 quy định rõ: Tham gia đánh giá HS thường xuyên gồm: giáo viên, học sinh
(tự đánh giá và nhận xét, góp ý bạn qua hoạt động của nhóm, lớp); khuyến
khích sự tham gia đánh giá của cha mẹ học sinh. Trong quá trình dạy học, căn
cứ vào đặc điểm và mục tiêu của bài học, của mỗi hoạt động mà học sinh phải
thực hiện trong bài học, giáo viên quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra quá
trình và từng kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh, nhóm học sinh theo
tiến trình dạy học; Nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh hoặc viết nhận
xét vào phiếu, vở của học sinh về những kết quả đã làm được hoặc chưa làm
được... Hàng tháng, giáo viên ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo
dục về mức độ hoàn thành nội dung học tập từng môn học, hoạt động giáo
dục khác; dự kiến và áp dụng biện pháp cụ thể, riêng biệt giúp đỡ kịp thời đối
với những học sinh chưa hoàn thành nội dung học tập môn học, hoạt động
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giáo dục khác trong tháng... Trong điều 11 chỉ rõ cuối kì I, cuối năm học đánh
giá quá trình học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác thuộc một trong
hai mức: Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành. Điểm mới của Thông tư này so
với cách đánh giá trước đây là: Không chấm điểm và so sánh học sinh; ghi
nhận xét, đánh giá học sinh một cách thường xuyên. Điều này đã giảm bớt áp
lực cho học sinh tiểu học; việc đánh giá học sinh trọng tâm theo hướng tiếp
cận năng lực, phát huy vai trò, sự tự tin của học sinh... Tuy nhiên, qua thời
gian triển khai thực hiện, Thông tư 30/2014 bộc lộ những bất cập không tạo
cho học sinh sự nỗ lực vươn lên, gây áp lực cho giáo viên khi phải nhận xét
quá nhiều gây ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy...
Ngày 22 tháng 9 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban
hành Thông tư Số: 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành
kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 28 tháng 9 năm 2016 Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT về việc
ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Một trong những điểm mới của
thông tư 22/2016/TT-BGDĐT và Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT là:
Đánh giá định kì về học tập vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và
cuối năm học, giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn
kiến thức, kĩ năng để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo
dục theo các mức sau: Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành. Theo quy
định trong Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT và Văn bản hợp nhất số
03/VBHN-BGDĐT quy định: hồ sơ đánh giá gồm “Học bạ” và “Bảng tổng hợp
kết quả đánh giá giáo dục của lớp”. Theo đó, “Sổ theo dõi chất lượng giáo dục”
trước đây được thay bằng “Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục”; đồng
thời không quy định cứng nhắc bất kỳ loại sổ nào sử dụng trong quá trình đánh

15

giá học sinh. Giáo viên được trao quyền tự chủ trong việc theo dõi sự tiến bộ
của học sinh, ghi chép những lưu ý với học sinh có nội dung chưa hoàn thành
hoặc có khả năng vượt trội nhằm tự mình nắm bắt thông tin và sử dụng khi cần.
Việc thay đổi này sẽ giúp cho giáo viên thuận lợi hơn khi thực hiện đánh giá
học sinh, có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến việc hỗ trợ học sinh trong quá
trình dạy học và giảm được một số áp lực về sổ sách, sử dụng nhiều lời nhận
xét trùng lặp, hình thức, không cần thiết.
Những quan điểm chỉ đạo và định hướng nêu trên là tiền đề lý luận và
là cơ sở pháp lý thuận lợi để chúng tôi triển khai nội dung luận văn này.
1.1.2. Cơ sở khoa học của dạy học tập viết
1.1.2.1. Cơ sở tâm sinh lý của học sinh lớp 1
a. Các đặc điểm sinh lý ảnh hưởng đến việc dạy học tập viết
HS Tiểu học chưa có sự phát triển cơ thể đầy đủ. Độ cong của xương
sống (ở các xương cổ, lưng, ngực) đang được hoàn thiện dần. Do vậy, HS dễ
mắc các bệnh cong, vẹo cột sống, gù lưng khi ngồi viết..., nếu bàn ghế ngồi của
các em không vừa với tầm cao. Bàn ghế ngồi của HS quá cao thì HS sẽ phải cúi
sát mặt khi viết ảnh hưởng đến cột sống và đôi mắt, bàn ghế ngồi quá thấp thì
HS sẽ phải cúi dẫn đến cong vẹo cột sống, gù lưng. Đối với HS dân tộc như ở
xã Chiềng Công thường mắc phải lỗi về tư thế ngồi viết (vẹo lưng, ngoẹo đầu,
tì ngực vào mép bàn, cúi đầu gần sát vào mặt vở...). Để khắc phục điều này,
trước khi hướng dẫn nội dung viết GV cần đảm bảo cho mọi HS ngồi đúng tư
thế viết; GV làm mẫu cho HS về tư thế ngồi viết,cầm bút, để vở...
Bộ xương của HS đang được định hình (cốt hoá), do đó, học sinh rất
khó khăn khi nắm kĩ thuật viết, bàn tay trẻ chóng mỏi, HS không thể viết
nhanh và cũng không thể viết quá lâu. Vì vậy, nên giao cho học sinh một số
bài tập vừa phải để các em tập viết, phù hợp với đặc điểm trên.
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Các cơ bắp và dây chằng phát triển nhanh chóng, Những cơ lớn phát
triển nhanh hơn các cơ nhỏ. Do đó trẻ dễ thực hiện những cử động tương đối
mạnh nhưng lại khó thực hiện những cử động nhỏ đòi hỏi tính chính xác như
việc viết từng con chữ. [11, 13,21]
b. Đặc điểm tâm lý
Sự hình thành hoạt động học tập ở trẻ lớp 1: Đi học lớp 1 là một giai
đoạn mới trong cuộc đời của trẻ. Từ giai đoạn lấy hoạt động chơi làm chủ
đạo, trẻ em em bước vào lớp 1 phải làm quen với hoạt động học tập, một hoạt
động có ý thức, đòi hỏi HS phải làm việc có tổ chức, có mục đích.
Ở lứa tuổi này các em bước đầu đã biết quan tâm đến bản thân và mọi
người. Các em chưa mạnh dạn trong giao tiếp với bạn bè, thầy cô giáo, không
còn rụt rè, e sợ. Trong giai đoạn này, các em đã có một suy nghĩ và hành động
mới. Đó là điều kiện thuận lợi cho các em trong học tập và cuộc sống. Các em
chưa xác định được việc học là trọng tâm.
Những đặc điểm tâm lý trên đòi hỏi người giáo viên dạy lớp 1 (ở giai
đoạn học âm, vần) cần chú ý tạo động cơ học tập cho HS một cách nhẹ nhàng,
giúp HS hứng thú với việc học tập viết. Do vậy, trong dạy học, giáo viên cần
phải có các phương pháp thích hợp trong đó chú trọng đến phương pháp trò
chơi học tập (phương pháp học vui, vui mà học). [11, 13,21]
c. Đặc điểm nhận thức:
Bước qua lứa tuổi 6 - 7, tư duy của các em có sự phát triển mới. Trong
quá trình học tập, các kiến thức được các em ghi nhớ chưa chắc chắn và chưa
có lôgic. Các em có thể tìm hiểu được các nội dung bài học mà phải có sự
giúp đỡ, “cầm tay chỉ đường” của giáo viên. Vì vậy, trong quá trình dạy học,
giáo viên phải dựa vào trình độ học sinh để phát huy khả năng tư duy vốn có
của các em.
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Ở độ tuổi 6 – 7 tuổi, học sinh đã đủ khả năng điều khiển các bộ phận cơ
thể như đầu, cổ, mắt, cổ tay và cánh tay. Các em cũng đã đủ khả năng nhận
biết các yếu tố không gian (phải, trái, trên, dưới), các em có thể phân tích cấu
tạo chữ và nhận biết quy trình viết chữ. Vì vậy, khi đi học lớp 1, học sinh đã
đủ những điều kiện cần thiết để tập viết. Tuy nhiên, do ý thức về không gian
chưa đầy đủ, các em chỉ quan tâm tới tổng thể mà chưa thật sự chú ý tới quy
trình, hoặc vẫn có sự nhầm lẫn về chiều hướng các nét chữ, vị trí các chữ
cái... Vì vậy, khi dạy tập viết, cần chú ý hướng dẫn học sinh nhận viết cấu tạo
chữ và quy trình viết chữ.
Ví dụ: Khi dạy cho HS viết chữ m các em thường chỉ ý thức được chữ
m gồm 3 nét ( 2 nét móc xuôi và 1 nét móc hai đầu) chứ chưa quan tâm đến
việc phải nối liền các nét chữ đó như thế nào và điểm bắt đầu của các nét chữ
như thế nào, do đó các em thường viết chữ m chưa đều nét. Vì vậy, khi bắt
đầu vào lớp 1 giáo viên cần hướng dẫn kĩ cách viết các nét chữ trên cơ sở đó
HS viết nối liền các nét chữ không bị xấu. Khi dạy HS tập viết GV cần chuẩn
bị chữ cái mẫu trên bảng kết hợp với việc GV vừa viết mẫu vừa phân tích
cách viết chữ. HS quan sát và gọi tên chữ cái m và tự phân tích cấu tạo chữ,
dần dần HS sẽ lưu giữ lại trong óc để sau này mỗi lần nhìn chữ viết m HS đọc
được và viết đúng quy trình. Cách hướng dẫn viết chữ cái m như sau:

m

> Cấu tạo: Cao 1 đơn vị, ngang rộng nhất 2,5 đơn vị.
Chữ m gồm 3 nét: 2 nét móc xuôi và 1 nét móc hai đầu.
> Cách viết: Sau khi viết xong nét móc xuôi thứ nhất,
từ điểm dừng bút ở đường kẻ ngang 1 rê bút dọc theo đường
kẻ 2 lên ½ ô, tiếp tục viết nét móc xuôi thứ hai, rê bút ngược
lên viết tiếp nét móc hai đầu. Điểm dừng bút là giao điểm

18

của đường ngang 2 và đường kẻ dọc 6.
Những hiểu biết về tiếng Việt và năng lực sử dụng lời nói của học sinh
lớp 1 không đồng đều: phần lớn học sinh đã sử dụng ngôn ngữ nói(nghe, nói)
khá thành thạo, một số ít đã biết đọc, biết viết trước khi đi học. Tuy nhiên,
một số ít học sinh (học tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai) lại mới chỉ nghe nói
tiếng Việt ở mức độ đơn giản, thậm chí có em chưa hề biết sử dụng tiếng
Việt. Vì vậy, giáo viên nên tìm hiểu sơ bộ về đặc điểm ngôn ngữ của học
sinh. Với học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, cần tận dụng những kinh
nghiệm lời nói của các em vào việc học đọc, viết. Nếu các em sử dụng tiếng
mẹ đẻ là ngôn ngữ khác (học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai) thì
cần so sánh tiếng mẹ đẻ của các em với tiếng Việt, tìm điểm tương đồng và
khác biệt để tận dụng những ưu điểm do sự gần gũi và hạn chế những khó
khăn do sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ gây ra. Đối với học sinh từng vùng
phương ngữ, cũng cần phải điều tra để biết những đặc điểm phát âm của địa
phương các em có gây khó khăn gì cho việc học Việt, từ đó lựa chọn nội dung
và phương pháp dạy học thích hợp với từng đối tượng.
Đi học lớp 1, học sinh chuyển từ hoạt động chủ đạo là vui chơi sang
hoạt động chủ đạo là học tập. Sự thay đổi này tác động không nhỏ tới tâm lý
của trẻ. Có em rụt rè, e ngại, lo âu; có em hào hứng, hồi hợp, phấn chấn... Cần
nắm vững những đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh lớp 1 để kịp thời khích
lệ, động viên khi học sinh thành công và khi các em gặp khó khăn.
d. Về tri giác
Tri giác của học sinh lớp 1 mang tính tổng thể, ít đi sâu vào chi tiết và
mang tính không chủ động. Mặc dù trẻ em đến trường đã có quá trình tri giác
khá phát triển song tri giác trong hoạt động học tập chỉ diễn ra ở mức nhận
biết và gọi tên hình dạng, màu sắc.
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Tri giác của học sinh lớp 1 gắn với hành động và hoạt động thực tiễn của
trẻ. Những gì trẻ được sờ mó, cầm nắm trực tiếp thì các em sẽ tri giác tốt hơn.
Trẻ tri giác về thời gian, không gian còn hạn chế. Trẻ lớp 1 có khuynh
hướng kéo dài thời gian ngắn và rút ngắn thời gian dài. Những thời gian dài
như ngày xưa, thế kỷ… trẻ không tri giác được.
Tri giác của trẻ em còn mang tính xúc cảm, những đặc điểm, dấu hiệu
của sự vật nào trực tiếp gây cho các em những xúc cảm thì các em tri giác tốt
hơn. Những gì trẻ thích, những gì mới lạ, sống động thì trẻ tri giác tốt hơn
những gì mà các em không thích, những gì cũ kỹ quen thuộc, tĩnh lặng.
Ở học sinh lớp 1 hình thành một dạng hoạt động phức tạp hơn so với
cảm giác và sự phân chia những đặc tính riêng biệt của đồ vật – hoạt động
quan sát. Nhờ có hoạt động này mà tri giác của trẻ trở nên có mục đích.
e. Trí nhớ
Tính không chủ định chiếm ưu thế trong trí nhớ của học sinh lớp 1. Trẻ
không xác định được mục đích, nội dung, cách thức nhớ. Vì vậy trẻ thường
ghi nhớ những gì mà chúng thích.
g. Thực hiện đúng quy trình dạy kĩ năng viết qua hai giai đoạn
Để hình thành kĩ năng viết chữ cho học sinh, việc dạy tập viết phải trải
qua hai giai đoạn:
- Giai đoạn hình thành và xây dựng biểu tượng về chữ viết. Giai đoạn
này GV cho HS tiếp xúc, quan sát chữ mẫu để các em hiểu, ghi nhớ được hình
dáng, kích thước, quy trình viết từng con chữ.
- Giai đoạn củng cố, hoàn thiện biểu tượng về chữ viết thông qua các
hình thức luyện tập viết chữ như luyện viết trên bảng lớp, trên bảng con,
luyện viết trong vở tập viết… [1, tr. 49-50]
Vận dụng hai giai đoạn trên vào dạy tập viết, GV cần chú ý đến các
bước: giải thích cách viết, HS tập viết thử, HS luyện viết chữ.
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1.1.2.2. Cơ sở ngôn ngữ học
- Cấu tạo chữ viết tiếng Việt:
Về cấu tạo: Âm tiết tiếng Việt là một tổ hợp âm thanh có tổ chức chặt
chẽ, các yếu tố trong âm tiết kết hợp với nhau theo từng mức độ lỏng chặt
khác nhau. Phụ âm đầu, vần và thanh kết hợp lỏng, các bộ phận trong vần kết
hợp với nhau một cách chặt chẽ. Vần có vai trò đặc biệt quan trọng trong âm
tiết. Đây là cơ sở của cách đánh vần theo quy trình lập vần (a – m – am) sau
đó ghép âm đầu và thanh điệu với vần để tạo thành tiếng (l – am – lam –
huyền – làm).
Chữ viết tiếng Việt là chữ ghi âm. Nguyên tắc cơ bản của kiểu chữ này
là nguyên tắc ngữ âm học – đảm bảo sự tương ứng 1 – 1 giữa âm và chữ: một
âm chỉ ghi bằng một chữ và một chữ chỉ có một cách phát âm. Ngoài ra, về
mặt chữ viết, các âm tiết tiếng Việt đều nói, viết rời, có cấu tạo đơn giản nên
việc đánh vần không phức tạp lắm.
Tuy nhiên, khi tập đọc, viết trong giờ Học vần, học sinh có thể gặp một
số khó khăn sau:
+ Sự thể hiện trên chữ viết của các âm trong tiếng Việt có một số bất
hợp lí, như: Một âm có nhiều cách viết (âm /k/ viết bằng chữ cái c,k,q, âm /ie/
viết bằng các tổ hợp chữ cái iê, yê, ia, ya,...; hoặc cùng một chữ cái thể hiện
nhiều âm (như chữ g thể hiện cả hai âm /z/ và /Ƴ/. Điều này khiến học sinh có
thể gặp khó khăn khi viết vì có những chữ đọc giống nhau nhưng viết khác
nhau (như iêu, yêu), hoặc đọc nhầm các chữ (như gì thành ghì). Do vậy, khi
dạy Học vần, phải đồng thời chú ý hướng dẫn đọc với đối chiếu âm và chữ để
học sinh đọc và viết đúng.
+ Chữ viết tiếng Việt phân biệt theo hệ thống ngữ âm “chuẩn” nhưng
cách nói, đọc của học sinh lại thể hiện theo phương ngữ hoặc ảnh hưởng tiếng
mẹ đẻ (với học sinh học tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai). Cách nói, đọc này có
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thể ảnh hưởng tới việc luyện đọc, viết của học sinh. Vì vậy, GV cần đối chiếu
cách phát âm (lệch chuẩn) của học sinh với cách phát âm “chuẩn” và với chữ
viết để hướng dẫn các em đọc và viết đúng.
- Chữ viết tiếng Việt là chữ ghi âm
Cơ sở dạy viết chữ ghi âm tiếng Việt là kiểu chữ viết tay, không phải
chữ in. Trong quá trình phát triển của chữ viết, chữ in ra đời sau chữ viết tay.
Do yêu cầu về kĩ thuật in (việc đúc chữ, sắp chữ, in chữ người ta tách rời các
chữ cái trong âm tiết và từ). Các chữ in được xếp cạnh nhau và biểu thị tính
liên kết bằng khoảng cách, còn chữ viết tay biểu thị bằng nét liền, thuận tay
làm cho các chữ ghi âm tiết hay từ được viết ra thành một khối. Các chữ trong
văn bản được in ra đồng thời, trong khi các chữ trong văn bản viết tay lần lượt
được viết ra theo trình tự thời gian. Dạy viết chữ để phục vụ giao tiếp có yêu
cầu về tốc độ. Muốn viết nhanh các chữ phải liên kết thành nét thuận tay chứ
không phải là viết nắn nót từng chữ nhấc bút nhiều lần. Viết liền nét làm cho
các chữ cái trong một chữ ghi âm tiết gắn thành một nét bằng một thao tác
liên tục.
Vấn đề đặt ra ở đây là, học sinh lớp 1 sử dụng chữ viết tay theo kiểu
nào, chữ đứng hay chữ xiên, có nét thanh, đậm hay không? SGK Tiếng Việt 1
và vở Tập Viết hiện hành chỉ sử dụng chữ viết đứng và không yêu cầu viết nét
thanh, đậm. Tuy nhiên chữ viết tiếng Việt sử dụng trong nhà trường Việt Nam
dùng cho người thuận tay phải. Chính động tác thuận tay phải này đã tạo nên
những biến thế cho phép. Nghĩa là chữ viết có nét thanh nét đậm do động tác
đưa lên và kéo về phía người viết. Ở một số nước, người ta cho phép học sinh
viết cả tay phải lẫn tay trái. Điều này cần thiết phải có thêm quy trình dạy viết
cho người thuận tay trái.
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Tiếng Việt về cơ bản có sự tương ứng giữa âm và chữ (mỗi âm ghi một
con chữ, mỗi con chữ chỉ có một cách phát âm). Do đó, việc dạy chữ cho HS
lớp 1 có nhiều thuận lợi.
Tuy vậy, tiếng Việt cũng có những ngoại lệ, có một số trường hợp một
âm được ghi bằng nhiều con chữ. Ví dụ: âm /k/ được ghi bằng 3 con chữ (c, k,
q); âm /z/ được ghi bằng hai con chữ (d, gi)… Đây là một khó khăn cho việc
dạy tập viết, dạy chính tả cho HS. Để khắc phục điều này, GV cần dạy HS
nắm chắc các quy tắc chính tả ( VD: k + e, ê, i ; gh + e, ê, i; ngh + e, ê, i), cần
hướng dẫn HS đọc kết hợp đối chiếu âm và chữ để HS đọc và viết đúng.
Trong thực tế dạy học cho HS dân tộc HS thường chịu ảnh hưởng rất lớn của
tiếng mẹ đẻ. Do đó HS thường phát âm lệch chuẩn. Chính vì thế, GV cần lưu
ý cho HS đối chiếu cách phát âm chuẩn với chữ viết để hướng dẫn HS đọc và
viết đúng.
1.1.3. Dạy học tập viết ở tiểu học
1.1.3.1. Vai trò của chữ viết
Từ xa xưa chữ viết đã có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của
xã hội loài người. Nó giúp loài người truyền đạt những thông tin giao tiếp, dù
ban đầu chỉ là những ký tự qui định về bản chất dựa trên ấn tượng về thị giác.
Chính vì vậy, chữ viết mới luôn tồn tại cùng sự phát triển của loài người, nó
có thể vượt qua được hạn chế thời gian và duy trì trong mọi hoạt động sinh
hoạt, giao tiếp,… Nhờ chữ viết, thế hệ này có thể hiểu được thế hệ trước, thế
hệ trước có thể nhắn nhủ, gửi gắm, khuyên răn,… cho thế hệ sau. Chữ viết
dựa trên ấn tượng về thị giác nên nó có thể vượt qua được hạn chế thời gian
và hiện tượng “tam sao thất bản”. Nhờ chữ viết, người đời sau hiểu được
người đời trước, người đời trước có thể nhắn nhủ người đời sau.
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- Tập viết là môn học mở đầu quá trình học tập nhằm rèn luyện cho học
sinh một trong những kĩ năng quan trọng trong việc học tiếng Việt ở nhà
trường : kĩ năng viết chữ.
“Chữ viết là một phương tiện để giao tiếp giữa con người với con người
bên cạnh lời nói. Muốn cho người khác đọc được chữ viết của mình, người
viết phải viết đúng, rõ ràng và đẹp. Nếu viết sai, viết ngoáy, viết chữ quá xấu
sẽ gây khó khăn cho người đọc hoặc có khi chính bản thân cũng không đọc
được chữ mình viết ra. Vì thế trong nhà trường phải có môn Tập viết và phải
rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh”. [8, tr. 56]
Nói đến viết chữ trong phân môn Tập viết thuộc giai đoạn đầu của kĩ
năng viết. Giai đoạn một của quá trình viết chữ trong phân môn này dồn trọng
tâm vào dạy viết chữ cái và liên kết chữ cái để ghi tiếng. Trong giai đoạn cuối
ở lớp 1 và những các lớp tiếp theo chữ viết còn gắn với việc rèn viết chữ hoa
và rèn viết văn bản. Thực chất viết văn bản ở đây là viết chính tả ở các dạng
bài tập chép, viết chính tả nghe – viết, viết chính tả nhớ - viết.
- Chữ viết của học sinh có quan hệ đến toàn bộ quá trình học tập, ảnh
hưởng đến chất lượng học tập.
Thực tế cho thấy, chữ viết tay không chỉ giúp trẻ em đọc nhanh hơn mà
còn nâng cao tính sáng tạo và giúp ghi nhớ lâu hơn. Nói cách khác, viết là
một hoạt động cần thiết trong quá trình học tập của trẻ em. Để thực hiện hành
động viết tay, không những chúng ta phải lên kế hoạch trong não và thực hiện
hành động viết mà chúng ta còn tạo nên những kết quả khác nhau sau mỗi
hành động viết trên giấy. Não bộ của đứa trẻ chỉ hiểu được ý nghĩa của mỗi
ký tự khi chúng ta viết nhiều lần ra giấy. Khi đứa trẻ học chữ "A", chúng phải
tự viết nó ra giấy để não bộ có thể ghi nhớ được hình dáng của chữ A khi so
sánh với các chữ cái khác. Việc vừa nghe giảng vừa ghi chép sẽ giúp não bộ
mã hóa nội dung kiến thức và ghi nhớ vào não bộ hiệu quả hơn. Chữ viết giúp
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học sinh lưu giữ lại các kiến thức đã học tập trên ghế nhà trường và trong
cuộc sống. HS tập trung vào bài giảng và ghi chép tốt thì kết quả học tập của
HS sẽ tốt hơn. Do vậy, có thể nói chữ viết của học sinh có quan hệ đến toàn
bộ quá trình học tập, ảnh hưởng đến chất lượng học tập.
1.1.3.2. Mục đích, yêu cầu dạy học tập viết lớp 1
- Về kiến thức: Tập viết đúng tư thế, hợp vệ sinh. Viết chữ cái, các vần,
tiếng, từ ứng dụng theo cỡ chữ vừa, nhỏ (các con chữ có chiều cao 1 đơn vị
(a, o, e...), 1,5 đơn vị (chữ t), 2 đơn vị (d, q...) 2,5 đơn vị (k, b...). Tập ghi dấu
thanh đúng vị trí. Làm quen với chữ hoa, cỡ chữ lớn và vừa theo mẫu chữ quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua việc cho học sinh tập tô chữ hoa). Tập
viết được các số đã học.
- Về kĩ năng: Viết đúng quy trình viết nét, viết chữ cái và liên kết chữ
cái tạo chữ ghi tiếng theo yêu cầu liền mạch. Viết thẳng hàng các chữ trên
dòng kẻ. Ngoài ra học sinh còn được rèn luyện các kĩ năng như : tư thế ngồi
viết, cách cầm bút, để vở…[1, tr 30]
- Những điểm cần chú ý về chương trình Tập viết lớp 1:
Học sinh được làm quen với chữ hoa sớm. Bắt đầu từ tuần 22 của lớp 1
học sinh được tập tô chữ hoa.
Học sinh được làm quen với nhiều mẫu chữ hoa truyền thống (một số
chữ có 2 mẫu).
Về yêu cầu cỡ chữ ở tập viết lớp 1, chú trọng luyện cho HS viết cỡ chữ
vừa và nhỏ. Cỡ chữ lớn chỉ viết ở giai đoạn luyện viết chữ cái (5 tuần đầu học
kỳ 1).
1.1.3.3. Nội dung và nhiệm vụ của dạy học Tập viết
a. Nội dung chương trình
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Phần Tập viết trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học (ban hành theo
Quyết định số 43/ 2001/ QĐ – BGD và ĐT ngày 9/11/2001 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể như sau: [1], [9], [11, tr 146-147]
Lớp 1: Tập viết đúng tư thế, hợp vệ sinh. Viết các chữ cái cỡ vừa và
nhỏ, tập ghi dấu thanh đúng vị trí, làm quen với chữ hoa cỡ lớn và cỡ vừa
theo mẫu chữ quy định, tập viết các số đã học. Do quy định của chương trình,
ở lớp 1, nội dung tập viết được triển khai ở phần kế tiếp nhau là phần Học vần
và phần Luyện tập tổng hợp.
Phần Học vần có hai hình thức Tập viết:
- Tập viết khi học các âm, vần mới: viết các chữ ghi âm / vần / tiếng
hoặc từ trong bài học vần.
- Tập viết cuối tuần (bài tập viết độc lập). Tiết tập viết cuối tuần có tác
dụng củng cố những chữ ghi âm, vần đã học trong tuần, vì thế không có phần
tập viết các chữ ghi âm, ghi vần mà chỉ có phần luyện viết ứng dụng.
Ở phần Học vần, các bài học tập viết có thể được chia thành 3 nhóm (3
giai đoạn) sau:
- Giai đoạn 1 (6 bài đầu): Giúp học sinh nắm được những thao tác
chung của cả quá trình tập viết, luyện động tác cầm bút, cách để vở, tư thế
ngồi viết, cách xác định dòng kẻ trên vở tập viết và trên khung chữ cần tập
viết, tập tô các nét chữ, chữ cái, chữ ghi tiếng.
- Giai đoạn 2 (từ bài 7 đến bài 27): Kết hợp tập tô và tập viết các chữ
cái viết thường theo đúng quy trình. Mỗi tiết học chữ ghi âm đều có tập tô và
tập viết các chữ cái ghi âm, tập viết các chữ ghi tiếng. Tiết tập viết mỗi tuần
luyện viết từ 4 đến 6 dòng.
- Giai đoạn 3 (từ bài 29 đến bài 103): Luyện viết chữ ghi vần, viết từ
ngữ ứng dụng (cỡ chữ vừa). Mỗi tiết học chữ ghi âm đều có tập viết nhóm
chữ ghi âm, vần, tập viết từ ngữ ứng dụng có chứa vần mới học.
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Ở phần Luyện tập tổng hợp, bài tập viết một mặt có tác dụng rèn kĩ
năng viết chữ thường (cỡ vừa và cỡ nhỏ), làm quen với chữ hoa (bằng hình
thức tập tô), mặt khác góp phần ôn luyện một số vần khó, mở rộng vốn từ cho
học sinh. Mỗi tuần có hai bài tập viết, mỗi bài học trong một tiết (2 tiết tập
viết/ tuần).
Lớp 2: Tập viết đúng mẫu và đều nét các chữ thường theo cỡ chữ nhỏ,
tập viết chữ hoa cỡ vừa và nhỏ.
Lớp 3: Viết đúng, nhanh các kiểu chữ cỡ thường và chữ hoa cỡ nhỏ.
Viết rõ ràng, đều nét một đoạn văn ngắn.
Ngoài các bài tập viết được bố trí chính thức trong quỹ thời gian của
phân môn Tập viết, nội dung dạy tập viết còn được tích hợp trong các phân
môn khác như Chính tả và Tập làm văn. Chính vì vậy, mặc dù ở lớp 4, lớp 5
không có giờ tập viết nhưng nhiệm vụ dạy tập viết vẫn cần được thực hiện, kĩ
năng viết vẫn được rèn luyện ở mức độ cao hơn và tổng hợp hơn.
Phần tập viết được trình bày ở cuối trang chẵn (phần học vần) cùng với
lôgô vẽ hình một em bé đang tập viết. Nội dung tập viết được trình bày mẫu
trên các dòng kẻ ô li.
Học sinh luyện tập viết trên bảng con, Vở ô li và Vở tập viết.
- Vở ô li: các Vở ô li được dùng trước đây trong chương trình cải cách
thường chỉ có 5 dòng kẻ. Việc bố trí 5 dòng kẻ tỏ ra thích hợp với chữ viết
được dạy vì chiều cao tối đa của chữ chỉ có 2 đơn vị (tương ứng với 5 dòng
kẻ). Chiều cao tối đa của chữ mới là 2,5 đơn vị (tương ứng với 6 dòng kẻ).
Bởi vậy, khi chọn mua Vở ô li để tập viết, chúng ta nên chọn vở có 6 dòng kẻ.
Hiện nay, đã có bán trên thị trường là tốt nhất.
- Vở tập viết: Vở tập viết do nhà xuất bản ấn hành là phương tiện để
học sinh luyện chữ viết, lớp 1 có hai quyển ứng với tập 1 và tập 2 của sách
Tiếng Việt.
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Cấu trúc mỗi bài trong Vở tập viết gồm phần viết chữ cái, chữ số và các
phần viết tiếng, từ, câu ứng dụng và ghép các chữ số thành số lớn hơn 9.
Sau này ở lớp 3, sẽ có nhiều phần ghép một đoạn văn trong bài tập đọc
sau 2, 3 bài luyện viết.
Một đôi chỗ trong Vở tập viết lớp 1 tập 1 chưa thật trùng khít với SGK
Tiếng Việt. Từ bài 1 đến bài 7 quyển Tiếng Việt 1 tập 1 không trình bày cách
viết liền nét khi ghép chữ thành tiếng nhưng trong Vở tập viết lại hướng dẫn
học sinh viết liền nét. Theo tôi, mục tiêu của tập viết là viết liền nét nên chúng
ta nên chọn cách viết trong Vở tập viết là hợp lí nhất. Vả lại, có viết liền nét
thì học sinh mới có thể nhìn vào mẫu trong vở để viết tránh gây thắc mắc cho
các em.
b. Nhiệm vụ dạy học tập viết
Phân môn Tập viết ở Tiểu học có nhiệm vụ truyền thụ cho học sinh
những kiến thức cơ bản về chữ viết và kĩ thuật viết chữ. Trong các tiết Tập
viết, học sinh nắm bắt được các tri thức cơ bản về cấu tạo bộ chữ Latinh ghi
âm tiếng Việt, sự thể hiện bộ chữ cái này trên bảng, vở… đồng thời được
hướng dẫn các yêu cầu kĩ thuật viết nét chữ, chữ cái, viết từ và câu… [1, tr.
128-130], [5, tr 77], [11, tr 129]
Riêng ở lớp 1, việc dạy viết được phối hợp nhịp nhàng với dạy học vần.
học sinh luyện tập viết chữ dưới hai hình thức chủ yếu : luyện tập viết chữ cái
trong các tiết học âm- chữ ghi âm, vần và tập viết theo các yêu cầu kĩ thuật
trong các tiết Tập viết.
Căn cứ vào mục tiêu dạy học môn Tiếng Việt trong chương trình Tiểu
học, có thể xác định mục đích, nhiệm vụ củag phân môn Tập viết ở các lớp 1,
2, 3 (giai đoạn đầu của cấp Tiểu học) như sau:
- Rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh theo đúng mẫu quy định, cụ thể:
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+ Viết các chữ cái (viết thường, viết hoa) và chữ số theo đúng quy định
về hình dạng, kích cỡ, thao tác (đưa bút theo đúng quy trình viết).
+ Viết các chữ (ghi vần – tiếng, ghi từ ngữ và câu – bài ứng dụng) liền
mạch (biết nối nét), đúng khoảng cách, thẳng cách, đặt dấu thanh đúng vị trí;
trình bày hợp lí.
- Kết hợp dạy kĩ thuật viết chữ với việc dạy kĩ năng viết đúng chính tả ;
mở rộng vốn từ ngữ phục vụ cho học tập và giao tiếp ; phát triển tư duy.
- Góp phần rèn luyện những phẩm chất như: tính cẩn thận, lòng yêu
thích cái đẹp, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự trọng và thái độ tôn trọng người
khác (thể hiện qua chữ viết).
Viết chữ trong phân môn Tập viết thuộc giai đoạn đầu của kĩ năng viết,
hiểu theo nghĩa rộng. Giai đoạn một của quá trình viết chữ trong phân môn
này dồn trọng tâm vào dạy viết chữ cái và liên kết chữ cái để ghi tiếng. Ở giai
đoạn cuối lớp 1 và những lớp trên, song song với việc rèn viết chữ hoa, học
sinh cũng được rèn viết văn bản. Viết văn bản ở đây thực chất là viết chính tả
ở các thể loại tập chép, nghe đọc và trí nhớ. Học sinh nhìn một đoạn văn,
đoạn thơ và tập chép lại cho đúng hoặc nghe giáo viên đọc mẫu và chép, cao
hơn là nhớ lại một đoạn văn thơ đã học và chép lại. Từ việc giới hạn nhiệm vụ
của việc dạy học Tập viết như vậy chương trình tập viết ở tiểu học quy định
nhiệm vụ cụ thể của phân môn này là :
- Về tri thức: Dạy học sinh những khái niệm cơ bản về đường kẻ, dòng
kẻ, tọa độ viết chữ, tên gọi các nét chữ, cấu tạo chữ cái, vị trí dấu thanh, dấu
phụ, các khái niệm liên kết nét chữ hoặc liên kết chữ cái… Từ đó hình thành
ở các em những biểu tượng về hình dáng, độ cao, sự cân đối, tính thẩm mĩ của
các chữ viết.
- Về kĩ năng : Dạy học sinh các thao tác viết chữ từ đơn giản đến phức
tạp, bao gồm kĩ năng viết nét, liên kết nét tạo chữ, tạo chữ ghi tiếng. Đồng
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thời giúp các em xác định khoảng cách, vị trí cỡ chữ trên vở kẻ ô li để hình
thành kĩ năng viết đúng mẫu, rõ ràng và cao hơn là viết nhanh và đẹp. Ngoài
ra, tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở, cách trình bày bài viết cũng là một kĩ
năng đặc thù của việc dạy tập viết mà giáo viên cần thường xuyên quan tâm.
- Phân môn Tập viết còn góp phần rèn luyện cho học sinh những phẩm
chất tốt như: tính cẩn thận, kỷ luật , khiếu thẩm mĩ.
Để viết chữ học sinh phải cùng một lúc vận dụng các kĩ năng của mình
mắt nhìn mẫu chữ, tay viết, đầu suy nghĩ soa cho viết đúng, đẹp theo mẫu
chữ. Cho nên dạy Tập viết cho HS góp phần rèn luyện tính cẩn thận, kỷ luật.
Ngoài ra, ta có thể thấy một bài tập viết hoàn chỉnh trước tiên phải viết đầy đủ
nội dung, đúng theo mẫu chữ. Thứ hai là phải đẹp vì tập viết là phải viết ngay
ngắn, thẳng hàng, đẹp. Chính vì thế, tập viết còn rèn luyện cho học sinh khiếu
thẩm mĩ….
- Những điểm cần chú ý về dạy tập viết cho học sinh dân tộc
Dạy Tập viết cho học sinh dân tộc phải thực hiện đủ các việc làm trong
quy trình đã hướng dẫn trong sách giáo viên, đồng thời giáo viên cần lưu ý
các điểm sau:
+ Đảm bảo cho mọi học sinh đúng tư thế viết trước khi hướng dẫn nội
dung viết, giáo viên cần làm mẫu về tư thế ngồi viết, cầm bút, để vở ; có thể
tổ chức thi đúng tư thế viết hằng tuần. Trong quá trình viết, lưu ý giúp đỡ
những học sinhchậm tiếp nhận tư thế đúng, càng không bó tay đầu hàng
những trường hợp học sinh cầm bút sai.
+ Cho học sinh phát âm khi giới thiệu mẫu chữ viết ; cần cung cấp
nghĩa từ, cụm từ ứng dụng (theo các phương pháp cung cấp nghĩa từ cho học
sinhdân tộc) ; chú ý phân tích âm, vần ; đọc cá nhân, đồng thanh những đơn vị
viết ứng dụng để luyện tập nghe, nhìn, đọc và hiểu.
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+ Sử dụng phương pháp trực quan khi hướng dẫn viết chữ, không
giảng giải nhiều về lý thuyết cấu tạo chữ mà gợi ý để học sinh so sánh, đối
chiếu với chữ đã viết, tìm ra những nét chữ giống nhau, nét chữ khác nhau.
Sau đó dành thời gian cho học sinh luyện tập khởi động bằng cách tô khan,
viết trên không, viết trên bảng con... trước khi viết từng chữ vào vở luyện
viết. Khi viết vào vở phải đạt yêu cầu viết chữ nào, đúng chữ ấy.
Với học sinh lớp 1, giáo viên nên cầm tay những em viết kém để giúp
các em vượt qua khó khăn buổi đầu tập viết.
+ Giúp học sinh viết đúng ngay từ những thao tác kĩ thuật viết đầu tiên
khi học sinh viết vào vở. Giáo viên cần đến từng bàn học sinh, quan sát cách
đặt bút viết nét đầu tiên, chiều đưa ngòi bút để kịp thời uốn nắn cách viết của
học sinh.
+ Khi chấm chữa bài, nên tăng cường chấm tay đôi với học sinh để
hướng dẫn trực tiếp cho từng em sửa chữa những nét, những chữ viết chưa
đúng. Gặp trường hợp có học sinh đã tập viết nhiều lần một con chữ mà vẫn
viết sai, cần tìm đúng nguyên nhân để giúp học sinh khắc phục. Kịp thời động
viên, khuyến khích những em viết chữ đẹp, có vở sạch. Không gian lớp học
nên dành một góc giới thiệu sản phẩm của học sinh, trong đó có những trang
viết, cuốn vở chữ đẹp của học sinh. [4, tr. 163]
Những điểm cần lưu ý trên phải được thể hiện trong soạn giảng khi dạy
phân môn Tập viết cho học sinh dân tộc.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Khảo sát thực trạng dạy – học Tập viết lớp 1 ở trường Tiểu học
Chiềng Công
1.2.1.1. Mục đích khảo sát
Chúng tôi tiến hành khảo sát chất lượng bài viết của học sinh lớp 1,
trường Tiểu học Chiềng Công để tìm nguyên nhân học sinh viết chưa đúng,
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chưa đẹp làm cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp rèn kĩ năng viết chữ hiệu
quả hơn cho học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chiềng Công, Mường La, Sơn La.
1.2.1.2. Công cụ khảo sát
- Phiếu hỏi dành cho giáo viên
- Phiếu bài tập dành cho học sinh
- Bảng tổng hợp kết quả khảo sát
1.2.1.3. Đối tượng và nội dung khảo sát
a. Đối tượng khảo sát:
Để thực hiện đề tài này tôi đã khảo sát trên các đối tượng sau:
- Giáo viên dạy lớp 1: 6 GV.
- Học sinh lớp 1: 120 học sinh
- Một số bài Tập viết trong chương trình và SGK Tiếng Việt 1.
- Tư liệu và đồ dùng dạy học.
- Chữ viết của HS trong các bài Tập viết.
- Phỏng vấn và khảo sát (bằng phiếu hỏi) 6 GV để tìm hiểu thêm thực
trạng dạy Tập viết trong nhà trường tiểu học (qua phỏng vấn trực tiếp và
phiếu điều tra) (Phụ lục 2).
- Phỏng vấn trực tiếp HS về hứng thú học môn Tập viết, khó khăn khi
học phân môn Tập viết (phiếu phỏng vấn ở Phụ lục 3).
b. Nội dung khảo sát:
Chúng tôi dựa trên chương trình SGK Tiếng Việt 1 để tiến hành khảo
sát với nội dung sau:
- Trình độ đội ngũ GV;
- Các phương pháp được giáo viên sử dụng rèn kỹ năng tập viết cho
học sinh;
- Đặc điểm tâm lý HS lớp 1 dân tộc thiểu số
- Các bài Tập viết trong chương trình và SGK Tiếng Việt 1.
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+ Bài 1: Tập viết bập bênh, lợp nhà (Tập viết 1, tuần 19)
+ Bài 2: Tập viết e, b, bé (Tập viết 1, tập 1, trang 5)
+ Bài 3: Tô chữ hoa Q, R (Tập viết lớp 1, Tập 2, trang 29)
- Kiểm tra chất lượng bài viết của học sinh (bài: bập bênh - lợp nhà)
1.2.1.4. Phương pháp khảo sát
- Đặt vấn đề với Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên dạy lớp 1.
- Sử dụng phương pháp:
+ Phương pháp điều tra bằng phiếu với những câu hỏi trắc nghiệm;
+ Phương pháp trò chuyện, phỏng vấn để tìm hiểu hứng thú của HS đối
với phân môn Tập viết, những khó khăn các em gặp phải khi học phân môn
Tập viết.
+Dùng phiếu hỏi dành cho giáo viên và học sinh để thu thập thông tin.
+ Dùng phiếu bài tập đối với HS để kiểm tra đánh giá kết quả học viết
của HS.
+ Dùng bảng để tổng hợp kết quả và phân tích kết quả khảo sát thực trạng.
- Sử dụng phương pháp thống kê toán học để phân tích, xử lí số liệu thu
được thông qua khảo sát.
- Cách tiến hành: gồm các bước:
+ Bước 1: Phát phiếu khảo sát, yêu cầu điền vào phiếu, thu phiếu.
+ Bước 2: Tổng hợp kết quả, phân tích số liệu thu được qua phiếu.
+ Bước 3: Nhận xét thực trạng, tìm ra nguyên nhân.
1.2.1.5. Địa điểm và thời gian khảo sát
- Địa điểm khảo sát:
Lớp 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G trường Tiểu học Chiềng Công, xã Chiềng
Công huyện Mường La, Sơn La. (Đây là 6 lớp có những đặc điểm chung nhất
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của trường và phản ánh được thực trạng dạy – học Tập viết lớp 1 ở trường
Tiểu học Chiềng Công.
- Thời gian khảo sát: Năm học 2016 – 2017.
1.2.2. Kết quả khảo sát
Sau khi khảo sát thực tế tại nhà trường, đề tài thu được kết quả như sau:
1.2.2.1 Kết quả khảo sát về trình độ đội ngũ GV
Trường tiểu học Chiềng Công, Mường La, Sơn La có tổng số 36 lớp,
trong đó có 17 lớp học tập trung tại một điểm trường trung tâm ở bản Đin
Lanh, xã Chiềng Công. Trường có tổng số 50 cán bộ quản lý, giáo viên và
nhân viên; trong đó, giáo viên có 44 đồng chí (41 giáo viên văn hóa, 03 giáo
viên chuyên: nhạc, mỹ thuật và thể dục).
Về trình độ đội ngũ cán bộ quản lý:

Thạc sỹ: 01;
Đại học: 02.

Về trình độ đội ngũ giáo viên:

Đại học: 20;
Cao đẳng: 14;
Trung cấp: 10.

Qua kết quả khảo sát về trình độ của đội ngũ giáo viên trường Tiểu học
Chiềng Công, có thể thấy rằng: 100% trình độ giáo viên đạt chuẩn. Trong đó,
tỷ lệ tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiểu học chiếm đến 45,4%, Cao đẳng Sư
phạm tiểu học chiếm 31,8%, Trung cấp Sư phạm tiểu học là 22,8%. Có thể
nói trình độ chuyên môn được đào tạo có chất lượng khá cao. Vì vậy đó cũng
là một yếu tố quyết định giúp cho việc nâng cao chất lượng dạy học của nhà
trường, nhất là việc nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh.
1.2.2.2. Thực trạng dạy Tập viết của giáo viên
Trong những năm trở lại đây, việc rèn chữ viết cho HS tiểu học được
Bộ Giáo Dục, Sở Giáo Dục, Phòng Giáo Dục, đặc biệt là Ban giám hiệu, các
thầy cô và các bậc phụ huynh rất quan tâm. Qua khảo sát thực tế ở trường tiểu
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học Chiềng Công, Mường La, Sơn La chúng tôi thấy rằng các GV tham gia
dạy học lớp 1 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. GV được tham dự những chuyên đề về Tập viết
và các cuộc thi “Viết chữ đẹp”, “Triển lãm vở sạch chữ đẹp”… để học hỏi và
trau dồi kiến thức, trau dồi kinh nghiệm. Hàng tuần, HS đều có thêm tiết học
để luyện viết thêm. Nội dung các bài Tập viết rõ ràng, phù hợp và cụ thể. Đặc
biệt, HS còn được luyện thêm về cách viết chữ nghiêng
Tuy vậy, để dạy tốt phân môn Tập viết 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 bảng điều tra. Cụ thể:
Bảng 1.1. Tổng hợp ý kiến của giáo viên về sự cần thiết của việc rèn kỹ
năng viết chữ cho học sinh lớp 1
Ý kiến lựa chọn

Mức độ

STT

Đồng ý

1

Rất quan trọng

36%

2

Quan trọng

36%

3

Bình thường

28%

4

Không quan trọng

0%

Không đồng ý

Qua đây cho thấy mỗi GV có sự nhận thức khác nhau về phân môn Tập
viết. Tuy nhiên, chúng ta phải khẳng định rằng Tập viết góp phần rất quan
trọng vào việc học các phân môn khác. Vì vậy các GV không thể xem nhẹ
hay lơ là trong quá trình dạy học.
Điều quan trọng là GV phải thấy được những khó khăn để có biện pháp
khắc phục. Để điều tra về những bất cập của đó khi dạy Tập viết, tác giả đã
đưa ra câu hỏi “Khi dạy Tập viết, thầy (cô) thường gặp khó khăn nào khi
dạy?” và 36% GV trong trường được hỏi trả lời là khó khăn khi giới thiệu
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cách viết và 44,6% thì cho rằng là khi hướng dẫn HS viết liền nét. Đây là khó
khăn lớn vì yêu cầu viết liền nét hay tiếp thu cách viết một từ ứng dụng đối
với HS mới vào lớp 1 thì trở thành vần đề không nhỏ. Các em còn nhiều bỡ
ngỡ, hơn nữa khả năng viết liền nét của nhiều HS còn yếu. Bên cạnh đó
10,1% GV lại cho rằng thường gặp khó khăn khi uốn nắn tư thế cho HS bởi
khi GV nhắc thì các em mới ngồi đúng tư thế. Được không lâu thì các em đâu
lại vào đó. Chúng tôi được các GV trong trường giải thích rằng do các em còn
nhỏ nên nhanh quên, chưa ý thức được để chủ động ngồi viết đúng tư thế. Mặt
khác, các em chưa nhận thức rõ được tác hại khi ngồi viết sai tư thế, ngồi xiên
vẹo sẽ ảnh hưởng đến cột sống sau này. Nên vẫn còn tình trạng rất nhiều HS
ngồi sai tư thế mà theo quan sát của tác giả đã chiếm quá nửa lớp.
Đối với HSTH, 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 nào trong giờ Tập viết, chúng
tôi có câu hỏi “Khi dạy Tập viết, thầy (cô) thường sử dụng những đồ dùng
trực quan nào?” 100% GV thường xuyên sử dụng bảng gài và 100% GV sử
dụng tranh mẫu chữ. Bởi đây là đồ dùng chủ yếu mà tiết Tập viết nào GV
cũng cần khai thác. Nếu những đồ đùng này không được sử dụng thì rõ ràng
GV đã bỏ qua kênh hình mà SGK đã cung cấp cho HS. Bảng phụ dùng trong
giờ Tập viết sử dụng để GV viết câu ứng dụng. Mục đích sử dụng bảng phụ là
để giúp HS quan sát dễ hơn, lớp học tập trung hơn và góp phần tích cực vào
việc luyện viết cho HS. Tuy nhiên chỉ có 41,7% GV trả lời là thường sử dụng
bảng phụ trong giờ Tập viết. Con số này tương đối ít vì thông thường GV sẽ
viết trực tiếp trên bảng lớp. Như vậy, có thể thấy rằng việc sử dụng đồ dùng
trực quan trong dạy Tập viết lớp 1 ở trường tiểu học Chiềng Công, Mường
La, Sơn La mặc dù đã được các GV chú ý song vẫn chưa được coi trọng một
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cách đúng mức điều đó gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc nâng cao hiệu quả
dạy học Tập viết.
Việc sử dụng các phương pháp dạy học sao cho hiệu quả cũng là một
vấn đề đáng lưu ý. Để khảo sát vấn đề này, chúng tôi có phiếu điều tra.
Bảng 1.2. Tổng hợp các phương pháp được giáo viên sử dụng rèn kỹ
năng tập viết cho học sinh
Mức độ
Phương pháp

TT

1
2

3

4

5

6

Phương pháp trực quan
Phương pháp đàm thoại
gợi mở
Phương pháp luyện tập
thực hành
Phương pháp tổ chức trò
chơi
Phương pháp kể chuyện
nêu gương
Phương pháp chia nhóm
chữ cái.

Thường

Không

Không bao

xuyên

thường xuyên

giờ

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

30%

40%

30%

0%

20%

80%

20%

30%

50%

Nhận xét: Kết quả trên cho thấy, có tới 100% GV trả lời thường xuyên
sử dụng những phương pháp như: trực quan, đàm thoại – gợi mở và phương
pháp luyện tập thực hành. Đây là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên việc vận dụng
các phương pháp này vào dạy học sao cho có hiệu quả mới là vấn đề lớn. Vì
vậy, trong giờ Tập viết GV phải biết lựa chọn và sử dụng hợp lý linh hoạt, có
thể kết hợp các phương pháp để tăng tính hấp dẫn, hiệu quả cho giờ học.

37

Để nâng cao chất lượng viết cho HS thì ngoài việc luyện viết trong giờ
Tập viết, GV cần thường xuyên chú ý rèn luyện khả năng viết cho HS khi có
điều kiện thuận lợi. Để biết được các GV dạy lớp 1 của trường tiểu học
Chiềng Công, Mường La, Sơn La thường luyện viết cho HS khi nào, chúng
tôi đã đặt ra câu hỏi: “Ngoài giờ Tập viết, thầy (cô) còn chú ý luyện viết
cho HS khi nào?”. Kết quả khảo sát cho thấy 100% GV thường luyện viết
cho HS khi dạy môn học vần, cũng dễ hiểu bởi phân môn Học vần trong
Tiếng Việt 1 được tích hợp với phân môn Tập viết. 65% GV tổ chức luyện
viết cho HS trong giờ tự học. Bên cạnh đó, một số GV trả lời rằng có thể
luyện viết cho HS trong các giờ khác. Tuy nhiên, khi luyện viết trong các
giờ khác thì HS thường viết rất chậm. Do vậy, mà tốn nhiều thời gian của
các môn học khác
Hầu hết các GV mà chúng tôi điều tra, phỏng vấn đều có quá trình công
tác lâu năm có rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình dạy Tập viết. Đây là
thuận lợi lớn mà nhiều trường không thể có được (nhất là ở các trường vùng
sâu vùng xa. Vì vậy khi điều tra về những thuận lợi và khó khăn của HS lớp 1
khi học Tập viết thì nhiều GV cho rằng về cơ bản HS trong trường chủ yếu là
người Kinh nên khả năng viết tương đối tốt. Các em viết rõ ràng, mạch lạc và
đúng độ cao. Phần viết chưa đẹp đa số lại rơi vào các em HSDT, do phải đi
học xa nhà, không ai quan tâm bảo ban đến việc học. Các em thường gặp phải
một số khó khăn như khả năng viết còn thấp, thậm chí viết còn rất chậm
Khi phỏng vấn một số GV đang trực tiếp dạy lớp 1 về vấn đề này.
Chúng tôi nhận được một số ý kiến như sau:
Cô Lường Thị Sâm, GV lớp 1A cho rằng “Khi dạy Tập viết, các em thường
lúng túng khi viết liền nét, đặc biệt là khi viết nối liền nét không thuận lợi”.
Khi chúng tôi hỏi về khả năng viết của những HS người dân tộc thiểu
số, thầy Tòng Văn Tâm, GV lớp 1B tâm sự “Nhìn chung, HS người dân tộc
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thiểu số trong trường cũng có trình độ và khả năng viết tương đương các em
người Kinh, chỉ có một số em sống xa gia đình, không được gia đình quan
tâm chỉ bảo thì chữ viết của các em… Vì vậy nên tôi phải luyện cho các em
nhiều hơn”.
Trong phiếu điều tra thực trạng dạy học Tập viết dành cho GV, chúng
tôi có đưa ra câu hỏi: “Theo thầy (cô) nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng chữ
viết của các em chưa đẹp” thì 25% GV được hỏi cho rằng do HS chưa chú ý
khi GV hướng dẫn, 41,2% thì cho rằng do các em ngồi sai tư thế, do cách cầm
bút và đặt vở, 30% lại cho rằng HS lớp 1 còn quá nhỏ nên khả năng chú ý
chưa cao, tay của các em nhanh mỏi do vậy mà chất lượng chữ viết còn thấp,
còn lại là những nguyên nhân khác. Qua đó, chúng tôi nhận thấy rằng, nguyên
nhân HS viết chưa đẹp bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Những
nguyên nhân này đều là những nguyên nhân quan trọng trong tập viết. Nếu
khắc phục được những nguyên nhân này, chúng tôi tin rằng chữ của các em sẽ
có tiến bộ hơn.
Khi tìm được nguyên nhân, vấn đề tiếp theo phải đề cập đến đó chính là
biện pháp khắc phục. Khi được hỏi về vấn đề này thì các GV đều hoàn toàn
nhất trí với các biện pháp mà phiếu điều tra đưa ra. Và bằng kinh nghiệm thực
tế giảng dạy nhiều năm các thầy cô còn đóng góp thêm một số biện pháp cho
rằng: Điều kiện ánh sáng, phòng học, bảng lớp, bàn ghế của học sinh cũng là
vấn đề cần phải quan tâm. HS nên chọn loại bút mực, và vở viết thích hợp...
Nhìn chung, trong quá trình điều tra thực trạng dạy học Tập viết ở
trường Tiểu học chúng tôi nhận thấy dường như các thầy cô đều nhận ra được
tầm quan trọng của Tập viết. Song GV lại chưa thực sự coi trọng Tập viết
bằng các môn khác như: Tập đọc, Luyện từ và câu… Vì thế chưa tạo được
hứng thú cho HS khi học tập trên lớp.
1.2.2.3. Thực trạng học Tập viết của học sinh
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a. Đặc điểm tâm lý của học sinh vùng khó khăn
Thực tế lên lớp chúng tôi nhận thấy đặc điểm nổi bật của HS vùng khó
khăn là sự rụt rè, nhút nhát, ngại giao tiếp cho dù các em đã học đến lớp 1, đã
quen với trường lớp, bạn bè, thầy cô, nhưng các em vẫn không tự tin vào
mình. Nhiều em thấy thầy, cô mới là tròn mắt ngạc nhiên, có em sợ đến phát
khóc. Trong học tập, thầy cô hỏi thì cứ ngồi lì một chỗ không dám đứng lên
trả lời cho dù các em đã biết câu trả lời. Nhiều em thấy thầy, cô đến nhà là bỏ
chạy, thấy thầy cô là trốn.
Một số em ngại đến trường vì xấu hổ, nhiều em không dám đến trường
đơn giản chỉ vì là không có quần áo mới để mặc, không có cặp sách mới,… sợ
các bạn chê cười. Mặt khác, nhiều em không dám tới trường vì cho rằng mình
không biết đọc, không biết viết, không biết làm toán,… ngay cả bố, mẹ các
em cũng cho rằng: “Nó học kém lắm cô ơi!”.
Có những HS thì bỏ học để đi làm giúp đỡ gia đình do kinh tế gia đình
của các em đa phần là khó khăn. Vì vậy nhiều em bỏ học dài ngày để đi chăn
trâu, chăm em, làm nương,…
Nhiều học sinh lớp 1 nhưng thể lực còn yếu, cơ thể phát triển chậm, do
gia đình các em còn khó khăn nên việc ăn uống của các em không đảm bảo
dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng. Mặt khác, việc ăn ở của các em còn thiếu vệ
sinh nên mắc nhiều bệnh tật. Điều này khiến các em mặc cảm không dám đến
trường vì ngoại hình của mình không bằng các bạn, sức khỏe yếu nên lực học
cũng chưa cao.
b. Đặc điểm nhận thức
So với học sinh 1ớp 1 vùng thuận lợi thì trình độ nhận thức của học
sinh lớp 1 ở vùng khó khăn như xã Chiềng Công còn rất hạn chế, tư duy còn
phiến diện. Các em chưa (hoặc rất ít) phân tích, khái quát hoá vấn đề mà trong
khi đó các bài học của các em đều yêu cầu các thao tác tư duy đó.
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Đặc điểm nổi bật trong nhận thức của các em là: Chưa nhận thức đúng
vấn đề học tập, nhận thức còn phiến diện, chưa ghi nhớ được vấn đề, còn học
vẹt ... Nhiều em còn ngây thơ bảo rằng: “Học để làm gì?”, “Vì sao phải đi
học?”, “Đi học có no cái bụng không?”,.. Nhận thức còn phiến diện học sinh
vẫn còn suy nghĩ rằng chỉ cần đi làm nương có cơm ăn là tốt rồi, không cần
phải học, các em đâu biết rằng nếu muốn làm nương có thu hoạch cao phải
biết tính toán, phải học cái hay. Nhiều em cứ học trước quên sau, nhiều em cứ
đọc, nói vanh vách nhưng khi hỏi nội dung thì không biết.
Nói chung, nhận thức của các em còn yếu, vì thế việc truyền thụ kiến
thức cho các em là rất khó khăn cho giáo viên. Đây chính là sự băn khoăn của
tất cả giáo viên đang công tác tại vùng cao Chiềng Công này.
Để tìm hiểu về năng lực viết chữ của HS, thông qua nhà trường tôi đã thu
thập kết quả đánh giá học sinh cuối học kì I môn Tiếng Việt (năm học 2016 –
2017) của 120 em học sinh ở 6 lớp 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G. Kết quả như sau:
Bảng 1.3: Thống kê chất lượng môn Tiếng Việt của HS cuối học kì I ở lớp
1, trường TH Chiềng Công
Tên

Tổng số

lớp

học sinh

1

1A

2

STT

Hoàn thành

Hoàn thành

tốt

Chưa hoàn
thành

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

30

6

20

21

70

3

10

1B

30

7

23,3

20

66,7

3

10

3

1C

12

1

8,3

10

83,4

1

8,3

4

1D

11

1

9,1

9

81,8

1

9,1

5

1E

14

2

14,3

10

71,4

2

14,3

6

1G

23

4

17,4

16

69,6

3

13

120

21

17,5

86

71,7

13

10,8

Tổng

41

Qua biểu khảo sát tôi nhận thấy: dù đã là thời điểm cuối học kì I nhưng
tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt yêu cầu môn học vẫn còn ít (chiếm 17,5 %), hoàn
thành yêu cầu môn học 86 HS (71,7%) vẫn còn học sinh chưa hoàn thành
13/120 HS (10,8%). Kết quả này ảnh hưởng đến chất lượng môn Tiếng Việt
nói riêng cũng như các môn học khác nói chung. Để tìm hiểu nguyên nhân
dẫn đến kết quả bài viết của HS chưa cao tôi đã tiến hành khảo sát mức độ
hứng thú học viết chữ của HS lớp 1 trường tiểu học Chiềng Công như sau:
Bảng 1.4. Bảng thống kê mức độ hứng thú học viết chữ của HS các lớp
khảo sát
Lớp

Số lượng

Rất thích

Thích

Không thích

HS

SL

%

SL

%

SL

%

1A

30

10

33,3

8

26,7

12

40

1B

30

12

40

8

26,7

10

33,3

1C

12

4

33,3

2

16,7

6

50

1D

11

3

27,3

6

54,5

2

18,2

1E

14

5

35,7

3

21,4

6

42,9

1G

23

7

30,4

6

26,1

10

43,5

Tổng

120

41

34,2

33

27,5

46

38,3

Nhìn vào biểu trên, có thể thấy tỉ lệ học sinh không hứng thú với việc
viết chữ khá cao (38,3%). Những học sinh này chủ yếu là học sinh ra lớp
không thường xuyên, các em còn e ngại, chưa tự tin khi tham gia học tập trên
lớp vì mình viết chưa đúng, chưa đẹp. Để tìm ra những lỗi HS thường mắc
phải khi viết, tôi tiếp tục khảo sát năng lực viết chữ của học sinh.
Qua điều tra về HS của trường tiểu học Chiềng Công, Mường La, Sơn
La chúng tôi thấy: Khó khăn của HS tiểu học đặc biệt là ở miền núi là các em
chưa có phương pháp viết cho hợp lý. Bên cạnh đó là sự thiếu thốn về đồ
dùng học tập, điều kiện học tập. Trong lớp còn có những em là HS dân tộc
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thiểu số nên điều kiện tiếp thu cũng khó khăn, hạn chế về nhận thức. Qua giờ
học môn Tập viết để kiểm tra một số kĩ năng cơ bản chúng tôi đã yêu cầu HS
viết bài (bập bênh – lợp nhà) (Phiếu điều tra 2.3.1). Tiêu chí đánh giá cho nội
dung này thể hiện ở ba mức độ khác nhau: hoàn thành, hoàn thành tốt, chưa
hoàn thành (theo thông tư 22/2016).
- Mức độ hoàn thành tốt: Viết đủ nội dung bài (1 dòng chữ bập bênh,
1 dòng chữ lợp nhà), viết đúng hình dáng, đúng độ cao, viết liền nét, đúng vị
trí dấu thanh trình bày sạch, đẹp.
- Mức độ hoàn thành: Viết đủ nội dung bài (1 dòng chữ bập bênh, 1
dòng chữ lợp nhà), có một số nét chữ viết chưa đẹp.
- Mức độ chưa hoàn thành: Viết chưa đủ nội dung bài, viết chưa đúng
mẫu chữ, trình bày còn bẩn.
Thu bài HS đánh giá theo tiêu chí trên. Kết quả như sau:
Bảng 1.5. Tổng hợp năng lực viết chữ của học sinh qua bài tập viết
Lớp

Số học
sinh

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn
thành

SL

%

SL

%

SL

%

1A

30

5

16,6

17

56,7

8

26,7

1B

30

6

20

17

56,7

7

23,3

1C

12

1

8,3

8

66,7

3

25

1D

11

1

9,1

7

63,6

3

27.3

1E

14

2

14.4

9

64,2

3

21,4

1G

23

4

17,4

11

47,8

8

34,8

Tổng

120

19

15,8

69

57,5

32

26,7
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Nhìn vào bảng kết quả trên cho ta thấy: Số lượng HS hoàn thành tốt
yêu cầu nội dung bài viết rất ít (chiếm 15,8%), có 69/120 HS hoàn thành yêu
cầu nội dung bài viết. Vẫn còn 32/120 HS (chiếm 26,7 %) chưa hoàn thành
yêu cầu nội dung bài viết. Số HS chưa hoàn thành yêu cầu nội dung bài viết
thường mắc các lỗi sau: Chữ viết chưa đúng cỡ, chưa đúng độ cao, độ rộng,
điểm đặt bút, điểm dừng bút chưa đúng. Chữ viết chưa liền mạch, nối chữ
chưa đúng quy định. Vị trí dấu thanh, dấu phụ đặt chưa đúng. Nhiều em viết
dấu quá to hoặc quá bé, dấu đặt xa chữ, có em dấu chạm vào chữ, dấu không
đúng chữ ghi âm chính. Rất nhiều em viết xấu, chữ viết không đều, nét cao,
nét thấp, nét ngắn, nét dài, nét nghiêng ngả, nhất là con chữ ơ và những con
chữ được kết hợp bởi nét cong tròn các em đều viết méo, hoặc nghiêng nghẹo,
không có em nào viết được chữ ơ tròn theo đúng quy định, khoảng cách giữa
các chữ không đều.
Kiểm tra vở Tập viết của học sinh từ đầu học kì II, tác giả thu được kết
quả như sau:
Bảng 1.6. Tổng hợp chất lượng chữ viết qua vở Tập viết, vở Thực hành
luyện viết của học sinh
STT

Một số chuẩn cần đạt

1

Đúng hình dáng

2

Số lượng vở đạt Hoàn thành
1A

1B

1C

1D

1E

1G

23/30 24/30

7/12

7/11

8/14

15/23

Đúng độ cao

8/30

10/30

4/12

4/11

5/14

8/23

3

Viết liền nét

6/30

5/30

3/12

3/11

4/14

5/23

4

Đúng vị trí dấu thanh

13/30 17/30

5/12

5/11

6/14

10/23

5

Viết sạch sẽ

18/30 11/30

5/12

6/11

7/14

10/23

6

Viết đẹp

16/30 14/30

5/12

5/11

6/14

8/23

Bảng số liệu thống kê trên cho thấy tại trường tiểu học Chiềng Công,
Mường La, Sơn La các em viết sai về độ cao của chữ, chưa viết được liền nét
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để tạo thành liên kết và đặt chưa đúng vị trí dấu thanh là phổ biến. Đặc biệt là
HS rất hay sai về độ cao của chữ. Cụ thể là:
Thứ nhất, về viết đúng hình dáng chữ
Số lượng HS viết đúng về hình dáng chữ chiếm tỉ lệ lớn. Lớp 1A 23/30
em, lớp 1B 24/30, lớp 1C 7/12, lớp 1D 7/11, lớp 1E 8/14, lớp 1G 15/23. Nhìn
chung so với số lượng một số chuẩn cần đạt được thì mục tiêu này được
chiếm tỉ lệ cao. Khi kiểm tra chất lượng viết của các em thông qua bài “bập
bênh – lợp nhà” thì đã có rất nhiều em viết được, GV chấm bài vẫn có thể
nhận dạng chữ của HS đã viết. Tuy vậy, vẫn còn một số lượng nhỏ từ 6 – 7
em đối với cả hai lớp là viết chữ chưa đúng hình dáng. Chưa đúng hình dáng
ở đây có nghĩa là các em viết chữ xiên vẹo, méo mó mà người đọc không thể
biết được đó thuộc chữ gì. Có em viết nét vòng thắt của chữ b không rõ ràng,
không hiểu đó là nét vòng thắt hay là một hình thù kì dị nào đó.
Thứ hai, về đúng độ cao
Qua điều tra cho thấy phần này trong bảng khảo sát chiếm một tỉ lệ rất
nhỏ. Chứng tỏ rằng HS viết sai độ cao rất nhiều. Cụ thể là: số em viết đúng độ
cao trong lớp 1A chỉ có 8/30 em, lớp 1B chỉ có 10/30 em, lớp 1C 4/12 em, lớp
1D 4/11 em, lớp 1E 5/14 em, lớp 1G 8/23 em. Các em thường viết chữ b, h
cao 2 ô li, thậm chí là 1,5 ô li hay có em đã viết lên tới 3 ô li mà trong thực tế
chữ b, h đúng độ cao là 2,5 ô li. Thực tế trên đã được chứng minh qua bài tập
khảo sát (bài “bập bênh – lợp nhà”). Chữ b với chữ h thì như vậy, còn đến
chữ p thì các em lại kéo quá dài đến 2,5 ô li nhưng có em lại chưa kéo sát hết
tới ô li thứ hai mà để cho nét xổ thẳng đó đứng chơi vơi không biết là thuộc
dòng kẻ ngang thứ mấy nữa. Tình trạng tương tự thuộc về các chữ còn lại là ê,
n, ơ, a, có em thì viết quá dòng kẻ ngang thứ hai, có em thì lại viết chưa tới.
Trong khi đó, chuẩn chữ mẫu phải đúng chạm tới đúng dòng kẻ ngang thứ
hai. Trong thực trạng này cũng có một phần từ nguyên nhân khách quan mang
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tới. Đó là trong học kì I của lớp 1 thì các em viết chữ cỡ to, tức là các chữ a,
o, c, e, v, x… đều viết cao 2 ô li. Các chữ h, g, y, k, l… đều cao 5 ô li …
Chuyển sang giữa học kì II các em viết với độ cao mới. Những chữ trước đó
vậy, các em còn lúng túng rất nhiều trong khi viết.
Thứ ba, về viết liền nét
Đa số các em thường không viết được đúng liền nét như theo quy định.
Các chữ thường không có liên kết, đặc biệt là những chữ liên kết không thuận
lợi như chữ: bập, lợp. Các em thường viết rời chữ â với chữ p, chữ ơ với chữ
p. Số HS mắc lỗi này là: 6/30 em ở lớp 1A, 5/30 em ở lớp 1B, lớp 1C 3/12
em, lớp 1D 3/11 em, lớp 1E 4/14 em, lớp 1G 5/23 em. Nguyên nhân do các
em vẫn chưa nắm được quy tắc viết nối liền nét nên vẫn thường hay bị nhầm
lẫn hoặc theo thói quen từ trước đó là viết rời từng chữ nên cũng bị ảnh hưởng
không nhỏ đến việc viết liền nét của các em.
Thứ tư, về đúng vị trí dấu thanh
Về cơ bản, so với số lượng HS mắc lỗi về độ cao và viết liền nét thì tỉ
lệ HS mắc lỗi về phần vị trí dấu thanh cũng có phần giảm hơn. Tuy nhiên, số
lượng HS viết đúng vẫn chiếm tỉ lệ khá khiêm tốn. Do HS vẫn thường đánh
dấu thanh theo cảm tính, tức là thuận thế nào thì đánh dấu thanh thế đó hoặc
thích chỗ nào thì đặt vị trí dấu thanh ở đó. Khi quan sát các em viết bài khảo
sát “bập bênh – lợp nhà” thì chúng tôi thấy hiện tượng viết dấu thanh không
thuận. Đó là gần đến chữ có chứa dấu thanh thì các em đánh. Ví dụ như khi
viết chữ “bập” thì chỉ viết đến chữ b -> â thì các em đã đánh dấu nặng luôn.
Trong khi đó theo quy tắc thì chúng ta phải viết hết rồi mới đánh dấu thanh.
Ví dụ như trên thì theo chiều thuận sẽ là b -> â -> p -> “.” thì mới đúng.
Chính vì như thế mà rất nhiều em đã “bỏ quên” dấu thanh. Vì vậy mà kết quả
là chỉ 13/30 em lớp 1A còn lớp 1B thì là 17/30 em, lớp 1C 5/12 em, lớp 1D
5/11 em, lớp 1E 6/14 em, lớp 1G 10/23 em.
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Thứ năm, về viết sạch – viết đẹp
Do đến học kì II của năm lớp 1 các em mới được làm quen với bút mực
nên không tránh khỏi tình trạng viết nhòe và rây mực ra vở. Cho nên trong bài
khảo sát thì có rất nhiều quyển vở bị nhòe và rây mực như vở của em Sùng A
Tộng, Cứ Thị Da, Mùa Thị Dinh, Lò Thị Phanh... ở lớp 1A; em Sùng Thị Si,
Lò Thị Dung, Quàng Thị Chiêu... ở lớp 1B; em Giàng A Tủa, Cứ Thị May,...
ở lớp 1C; em Cứ A Cho, Mùa Thị Day,... ở lớp 1D; em Cháng A Lệnh, Hờ A
Nếnh,... ở lớp 1E; em Quàng Thị Diệp, Lường Thị Ngân,... ở lớp 1G; . Tỉ lệ
viết sạch lớp 1A là 18/30 em, lớp 1B là 11/30, lớp 1C 5/12 em, lớp 1D 6/11
em, lớp 1E 7/14 em, lớp 1G 10/23 em. Từ việc viết chưa đúng hình dáng, sai
độ cao, viết chưa liền nét dẫn đến chữ của các em chưa đẹp. Chính vì thế mà
số vở viết sạch – viết đẹp ở cả 6 lớp không được nhiều.
Như vậy, ngoài những lỗi mà đa số HS ở các vùng miền thường mắc thì
HS dân tộc thường mắc phải lỗi “đọc sao viết vậy”, các em đọc ngọng theo
vùng phương ngữ ( HS dân tộc La ha đọc viết l thành đ, b thành v... HS dân
tộc H’mông thường đọc viết anh thành eng... ) do đó khi viết cũng bị sai theo.
Căn cứ vào thực trạng trên, trong khi dạy học phân môn Tiếng Việt ở lớp 1,
GV cần hướng dẫn HS phân tích kĩ những âm, vần hay từ HS đọc sai, GV
trực tiếp sửa lỗi phát âm cho HS, cho HS viết lại những âm, vần, tiếng hay
viết sai. Từ đó, HS sẽ viết đúng chính tả hơn.
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Tập viết là một phân môn nằm trong chương trình Tiếng Việt. Phân
môn Tập viết ở tiểu học có nội dung rèn luyện kĩ năng viết chữ cho HS, đồng
thời cung cấp cho các em một số kiến thức cơ bản về chữ viết và kĩ thuật viết
chữ. Ở lớp 1, chương trình Tập viết được xác định gắn liền với chương trình
Học vần. Dạy Tập viết cho HS lớp 1, đòi hỏi GV làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, có
trách nhiệm cao, phải giúp HS quan sát chính xác từ hình dáng, cấu tạo tới độ
lớn của chữ, phải giúp HS hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ, câu, bài ứng
dụng mà các em luyện viết. Bằng quá trình thực tiễn, tác giả đã tiến hành tìm
hiểu thực trạng dạy - học Tập viết trong nhà trường tiểu học và nhận thấy
rằng: thực trạng dạy học Tập viết nói chung và việc khảo sát sự hiểu biết của
GV về vấn đề dạy Tập viết cho đối tượng HS lớp 1 nói riêng cho chúng ta
thấy còn chưa sâu sắc, đôi khi còn đánh giá thấp vai trò của phân môn này.
Mặt khác, HS lớp 1 còn quá nhỏ nên sự tập trung chú ý chưa cao, tay của các
em nhanh mỏi... Theo điều tra khảo sát cho thấy thì tỉ lệ đúng về viết liền nét,
đúng về độ cao, đúng về vị trí dấu thanh vẫn còn chiếm số lượng khá khiêm
tốn. Chính vì vậy đã dẫn đến thực trạng chữ viết của HS lớp 1 vẫn còn chưa
đẹp, chữ cẩu thả, và tốc độ viết còn chậm. Và như vậy, một thực tế đáng buồn
về chất lượng dạy học Tập viết trong nhà trường còn ở mức thấp là điều
không thể tránh khỏi.
Từ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân nêu trên làm cho chất
lượng dạy phân môn Tập viết ở các trường hiện nay chưa cao. Đó là một thực
tế mà những người giáo viên trực tiếp giảng dạy rất băn khoăn, lo lắng. Vậy
làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy phân môn Tập viết và nâng cao chất
lượng chữ viết của học sinh (nghĩa là giúp học sinh viết đúng, viết đẹp) tôi đã
dựa vào những nguyên nhân đó để tìm ra “ Biện pháp rèn kĩ năng viết cho học
sinh lớp 1”.
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CHƯƠNG 2: BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG TẬP VIẾT CHO HS LỚP 1
2.1. Một số yêu cầu chung
Phân môn Tập viết là sự cụ thể hoá mục tiêu của môn Tiếng Việt trong
trường tiểu học. Mục tiêu của môn học này là trang bị cho học sinh những
kiến thức cơ bản về chữ viết và kĩ thuật viết chữ. Quá trình dạy học tập viết là
quá trình GV hướng dẫn HS xác định các kĩ năng xác định khoảng cách, vị trí
cỡ chữ trên vở kẻ ô li, tên gọi các nét chữ, cấu tạo chữ cái, vị trí dấu thanh,
dấu phụ, các khái niệm liên kết nét chữ hoặc liên kết chữ cái… và những yêu
cầu kĩ thuật để sử dụng bộ chữ cái ấy trong hoạt động giao tiếp. Cùng với
phân môn Học vần, Tập viết góp phần rèn luyện một trong những kĩ năng
hàng đầu của việc học tiếng Việt trong trường tiểu học: kĩ năng đọc và kĩ
năng viết chữ. Hai kĩ năng này có mối quan hệ chặt chẽ trong việc hoàn thiện
trình độ sử dụng ngôn ngữ của học sinh. Lời nói dạng nói là cơ sở để hoàn
thiện lời nói dạng viết. Lời nói dạng viết là điều kiện để lời nói dạng nói phát
triển. Có thể nói, nếu phân môn Học vần giúp HS biết đọc thông, thì phân
môn Tập viết giúp HS biết viết thạo. Đọc thông và viết thạo sẽ giúp HS tiếp
thu kiến thức nhanh hơn, tốt hơn. Do vậy, dạy học tập viết không thể tách rời
với dạy đọc của HS, nhất là đối với lớp 1. Trong quá trình dạy học tiếng Việt,
GV cần chú ý rèn luyện cả hai dạng lời nói trên.
Mặt khác, mục tiêu đầu tiên của việc dạy học Tiếng Việt ở tiểu học là
góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt,
phát triển tư duy cho học sinh. Điều này được thực hiện thông qua quá trình
dạy học Tiếng Việt, quá trình học sinh từng bước chiếm lĩnh Tiếng Việt văn
hoá. Mục tiêu của phân môn Tập viết là sự cụ thể hoá của các mục tiêu của
môn Tiếng Việt cho phù hợp với đặc thù của phân môn. Do vậy để thực hiện
mục tiêu trên, GV cần thực hiện tốt các nguyên tắc sau:
* Nguyên tắc phát triển lời nói
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Thực tế dạy học phân môn Tập viết ở lớp 1 trường Tiểu học Chiềng
Công cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến HS viết sai lỗi chính tả là
do HS chưa nắm chắc cấu tạo và cách viết các âm, vần, tiếng, từ. Nếu HS
được trực tiếp phát hiện và nói được cấu tạo, cách viết chữ thì HS sẽ viết đúng
chính tả. Do vậy trong quá trình dạy học GV cần chú ý đến nguyên tắc phát
triển lời nói. Trong quá trình dạy học Tập viết, giáo viên phải chú ý tới mục
đích giao tiếp của việc dạy tiếng và của phân môn, cần tạo các tình huống để
học sinh thực hành một cách hiệu quả. Cho học sinh rèn luyện một cách tỉ mỉ
các kĩ năng viết chữ từ đơn giản đến phức tạp. Việc rèn kĩ năng viết chữ cho
học sinh không được thực hiện một cách cô lập, mà phải được kết hợp với
việc tập đọc, tìm hiểu nghĩa của từ ngữ, giải thích nội dung bài viết ứng dụng.
Nguyên tắc phát triển lời nói còn đòi hỏi giáo viên phải sử dụng linh
hoạt hệ thống câu hỏi gợi mở giúp học sinh tìm hiểu chữ viết và kĩ thuật viết
chữ, từ đó hỗ trợ cho việc hình thành kĩ năng viết chữ ở các em.
* Nguyên tắc phát triển tư duy:
Đối với HS trường Tiểu học Chiềng Công các em chưa có điều kiện để
trải nghiệm nhiều với môi trường thành thị do vậy việc hiểu nghĩa từ của HS
còn hạn chế. Muốn HS đọc đúng, viết đúng thì HS cần phải hiểu ý nghĩa của
từ, câu, bài ứng dụng. Để làm được điều này, GV cần phải chú trọng vào khâu
giải nghĩa từ cho HS. Bên cạnh đó, cũng cần luyện cho HS các thao tác, phẩm
chất tư duy trong quá trình dạy tiếng. Thực hiện điều này, việc gợi ý để HS
phân tích, nhận xét chữ viết, so sánh tìm điểm tương đồng, khác biệt giữa các
chữ có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính việc làm này làm cho nhận thức về
chữ và kĩ năng viết chữ được hình thành một cách vững chắc ở HS.
* Nguyên tắc tính đến đặc điểm của học sinh
Trường Tiểu học Chiềng Công có 100% là người dân tộc, kết quả học
tập của HS chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc học tiếng mẹ đẻ. Do vậy, trong dạy
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học Tập viết, GV cần tìm hiểu đặc điểm tâm, sinh lí lứa tuổi, đặc điểm về
trình độ ngôn ngữ (bao gồm cả trình độ tiếng Việt và trình độ tiếng mẹ đẻ)
của học sinh. Những hiểu biết này là căn cứ để giáo viên lựa chọn từ ngữ cần
giải nghĩa, lựa chọn hình thức tổ chức dạy học Tập viết phù hợp với đặc điểm
của học sinh.
Giáo viên cần hướng dẫn HS không chỉ quan sát hình dáng, kích thước
của các chữ cái mà còn phải quan sát cả quy trình viết các chữ, kĩ thuật liên
kết các nét chữ, liên kết chữ cái, xác định điểm đặt bút, dừng bút để từ đó biết
viết chữ đúng kĩ thuật. Bên cạnh đó, GV cần nhớ rằng HS tiểu học thường
không có khả năng tập trung chú ý lâu, chóng mỏi mệt, mau chán học, điều
này không có lợi cho việc tập viết, một công việc đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ ở
mức độ cao. Do vậy, phải biết tổ chức giờ học một cách nhẹ nhàng, thay đổi
hình thức hoạt động, cho HS nghỉ giải lao ngắn hoặc kết hợp học với chơi một
cách hợp lí để tạo sự thoải mái cho các em. Mặt khác, để dạy học đạt kết quả
tốt, cũng cần phải tính đến trình độ tiếng Việt của học sinh khi dạy các em tập
viết. Đa số HS khi đến trường đã biết nói tiếng Việt một cách tương đối thành
thạo, nhưng sự hiểu biết về chữ viết của các em lại không đồng đều. Một số
em đã được làm quen với chữ viết từ trường mẫu giáo, một số em khác lại lần
đầu làm quen với cây bút và các chữ cái. Giáo viên cần phân loại học sinh
thành các nhóm theo trình độ hiểu biết tiếng Việt nói chung, về chữ viết nói
riêng để giao nhiệm vụ cho vừa sức. Tất cả những đặc điểm nêu trên của học
sinh, nếu được giáo viên chú ý quan tâm đúng mức sẽ góp phần nâng cao hiệu
quả dạy học Tập viết nói riêng, dạy tiếng Việt nói chung.
* Nguyên tắc thực hành
Trong phân môn Tập viết không có tiết học lí thuyết riêng về chữ viết
và kĩ thuật viết chữ. Vì vậy tập viết là một công việc đòi hỏi phải coi trọng
nguyên tắc thực hành, tức phải coi dạy tập viết là dạy một kĩ năng. Việc này
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đòi hỏi phải rèn luyện nhiều theo một quy trình nghiêm ngặt: quan sát chữ
mẫu, cấu tạo và kích thước của chữ, khoảng cách giữa các chữ, các thao tác
viết chữ theo quy trình chung và theo quy trình viết mẫu của giáo viên. Có thể
luyện viết trên những phương tiện khác nhau: viết vào vở tập viết, vở luyện
chữ, bảng con, bảng lớp… đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ và một thái độ làm việc
nghiêm túc, nên cần coi thực hành là một nguyên tắc độc lập và đặc thù của
phân môn Tập viết.
Nguyên tắc thực hành yêu cầu phải coi việc dạy tập viết như là dạy một
kĩ năng. Phải tạo điều kiện cho học sinh tri giác một cách chính xác các sản
phẩm chữ viết và quy trình viết chữ, kiên trì lặp đi lặp lại các thao tác tập viết
để rèn kĩ năng một cách hiệu quả. Nên cho các em thực hành tập viết ở hai
mức độ: Tập viết đúng hình dáng, cấu tạo, quy trình viết các nét chữ và chữ
cái -) Tập liên kết các chữ cái (viết liền mạch). Chú ý điều tiết các nét chữ,
viết dấu phụ, dấu thanh đúng vị trí và đúng quy trình.
Dựa trên cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn, tôi mạnh dạn đề xuất vận
dụng một số phương pháp dạy học tiếng Việt tích cực để rèn kĩ năng tập viết
cho học sinh lớp 1 trường Tiểu học Chiềng Công dưới đây.
2.2. Vận dụng các phương pháp và biện pháp dạy học tiếng Việt để
rèn kĩ năng tập viết cho học sinh lớp 1
2.2.1. Vận dụng các phương pháp dạy học tiếng Việt tích cực
2.2.1.1. Phương pháp trực quan
Dạy học trực quan (hay còn gọi là trình bày trực quan) là PPDH sử
dụng những phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật dạy học trước, trong
và sau khi nắm tài liệu mới, khi ôn tập, khi củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra
tri thức, kĩ năng, kĩ xảo. Phương pháp dạy học trực quan được thể hiện dưới
hình thức là minh họa và trình bày: Minh họa thường trưng bày những đồ
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dùng trực quan có tính chất minh họa như bản mẫu, bức tranh, tranh chân
dung, hình vẽ trên bảng,..
Sử dụng phương pháp dạy học trực quan giúp HS lĩnh hội nội dung bài
học một cách rõ ràng. Đối với phân môn Tập viết GV sử dụng phương pháp
trực quan là chữ viết in mẫu, chữ viết mẫu của GV trên bảng khi hướng dẫn
HS nhận diện, phân tích chữ mẫu
Cách thức thực hiện: GV treo những đồ dùng trực quan có tính chất
minh họa (chữ mẫu, tranh ảnh, ...) và nêu yêu cầu định hướng cho sự quan sát
của học sinh (VD: Quan sát nhận xét về độ cao, hình dáng chữ, cách viết chữ)
-) GV vừa viết mẫu vừa phân tích cách viết chữ -) GV yêu cầu một số HS
trình bày lại những gì thu nhận được qua quan sát -) Từ những chi tiết, thông
tin HS thu được từ phương tiện trực quan, GV nêu câu hỏi yêu cầu HS rút ra
kết luận khái quát về vấn đề mà phương tiện trực quan cần chuyển tải.
Sử dụng phương pháp trực quan có những ưu điểm là: Trực quan là
một trong những nguyên tắc cơ bản của lí luận dạy học nhằm tạo cho HS
những biểu tượng và hình thành các khái niệm trên cơ sở trực tiếp quan sát
hiện vật đang học hay đồ dùng trực quan minh họa sự vật. Đồ dùng trực quan
là chỗ dựa để hiểu sâu sắc bản chất kiến thức, là phương tiện có hiệu lực để
hình thành các khái niệm, giúp học sinh nắm vững các quy luật của sự phát
triển xã hội. Ví dụ, Bài 2: Tập viết e, b, bé (Tập viết 1, tập 1, tuần 2) thông
qua việc HS quan sát tranh em bé HS hiểu nghĩa của từ “bé”: có hình dáng
nhỏ, hoặc kém hơn cái được đem ra so sánh. Từ đó HS vận dụng vào trong
thực tế để biết khi nào sử dụng từ bé. Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn
trong việc giúp HS nhớ kĩ, hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử.
Hình ảnh được giữ lại đặc biệt vững chắc trong trí nhớ là hình ảnh chúng ta
thu nhận được bằng trực quan. Vì vậy, cùng với việc góp phần tạo biểu tượng
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và hình thành khái niệm lịch sử, đồ dùng trực quan còn phát triển khả năng
quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ của HS.
Bên cạnh những ưu điểm, khi sử dụng phương pháp trực quan còn có
những hạn chế sau: Nếu chữ viết mẫu trên bảng của GV không chuẩn HS sẽ
viết không chuẩn theo GV. Phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian, GV cần
tính toán kĩ để phù hợp với thời lượng đã quy định. Nếu sử dụng đồ dùng trực
quan không khéo sẽ làm phân tán chú ý của HS, dẫn đến HS không lĩnh hội
được những nội dung chính của bài học. Khi sử dụng đồ dùng trực quan, đặc
biệt là khi quan sát tranh ảnh, các phim điện ảnh, phim video, nếu GV không
định hướng cho HS quan sát sẽ dễ dẫn đến tình trạng HS sa đà vào những chi
tiết nhỏ lẻ, không quan trọng.
2.2.1.2. Phương pháp phân tích ngôn ngữ
Phương pháp phân tích ngôn ngữ là phương pháp dạy học trong đó học
sinh dưới sự tổ chức và hướng dẫn của giáo viên, HS tiến hành tìm các hiện
tượng ngôn ngữ, quan sát và phân tích các hiện tượng đó theo định hướng của
bài học, trên cơ sở đó rút ra những nội dung lí thuyết hoặc thực hành cần ghi
nhớ. Sự thể hiện của phương pháp phân tích ngôn ngữ nằm ở chính quá trình
phân tích. Quá trình này được hiểu là sự phân chia đối tượng ra thành những
bộ phận, những khía cạnh, những mặt khác nhau... để lần lượt tìm hiểu một
cách kĩ càng hơn, sâu sắc hơn nhằm mục đích nhận thức về đối tượng một
cách đầy đủ, chính xác.
Yêu cầu phân tích ngôn ngữ đối với học sinh lớp 1 chỉ ở mức độ đơn
giản, với sự giúp đỡ, gợi ý, hướng dẫn tỉ mỉ của giáo viên. Bởi vậy, phương
pháp phân tích ngôn ngữ được vận dụng trong dạy học trong phân môn Tập
viết giúp HS nắm vững cấu tạo, hình dáng, cách viết các chữ cái, các vần, các
từ ứng dụng.
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Trong phân môn Tập viết, phân tích ngôn ngữ chính là phân tích cấu
tạo chữ, kích thước chữ, mối liên kết giữa các nét chữ trong chữ cái hoặc mối
liên kết giữa các chữ cái, dấu thanh trong chữ ghi tiếng. Phương pháp phân
tích ngôn ngữ yêu cầu học sinh chủ động phân tích hình dáng, kích thước, cấu
tạo chữ, tìm sự tương đồng, khác biệt giữa chữ cái đang học và chữ cái đã
học, nắm bắt được quy trình viết chữ cái và liên kết các chữ cái. Trong quá
trình dạy, giáo viên cần cho học sinh quan sát các mẫu chữ trực quan để khắc
sâu biểu tượng về chữ cho các em bằng nhiều con đường: kết hợp mắt nhìn,
tai nghe, tay luyện tập. Có những hình thức trực quan chủ yếu sau đây:
- Chữ mẫu phóng to: Giúp học sinh dễ quan sát, phân tích hình dáng,
kích thước và các nét cơ bản cấu tạo chữ cái cần viết.
- Chữ mẫu của giáo viên viết trên bảng: Giúp học sinh nắm được quy
trình viết chữ, cách liên kết các nét chữ thành chữ cái, liên kết chữ cái thành
chữ ghi âm / vần / tiếng.
- Chữ mẫu trong vở Tập viết: Giúp học sinh quan sát và rèn viết chữ
trong vở một cách hiệu quả.
Phương pháp Phân tích ngôn ngữ còn biểu hiện ở thao tác tổng hợp các
nét chữ thành các chữ cái, liên kết chữ cái thành chữ ghi âm, ghi vần hoặc ghi
tiếng…
VD: Tập viết tuần 19: Chữ hoa Q, R – Tập viết 1, tập 2 ở bước
“Hướng dẫn HS viết chữ Q” thông qua chữ Q mẫu trên bảng, GV yêu cầu
HS so sánh chữ hoa Q với chữ hoa O đã học, phân tích cấu tạo, hình dáng,
cách tô chữ hoa Q. Từ đó, HS phát biểu được thành lời: Chữ hoa Q cao 2
đơn vị rưỡi (5 ô vuông) gồm 2 nét: nét 1 là được viết bằng nét cong kín (giống
chữ O), nét 2 là nét lượn ngang (như làn sóng).
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Sử dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ đòi hỏi GV phải nắm vững
cấu tạo, hình dáng, cách viết các con chữ, các vần, từ ứng dụng. Qua thực tế
dạy học cho thấy. Đây là phương pháp được sử dụng nhiều và đem lại hiệu
quả khi dạy học phân môn Tập viết.
2.2.1.3. Phương pháp đàm thoại gợi mở
Phương pháp đàm thoại gợi mở là quá trình tương tác giữa GV và HS,
được thực hiện thông qua hệ thống câu hỏi và câu trả lời tương ứng về một
chủ đề nhất định được GV đặt ra. Qua việc trả lời hệ thống câu hỏi dẫn dắt
của GV, HS thể hiện được suy nghĩ, ý tưởng của mình, từ đó khám phá và
lĩnh hội được đối tượng học tập.
Đây là phương pháp dạy học mà GV không trực tiếp đưa ra những kiến
thức hoàn chỉnh mà hướng dẫn HS tư duy từng bước để các em tự tìm ra kiến
thức mới phải học. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức của HS, người
ta phân biệt các loại: vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích minh họa và vấn đáp
tìm tòi.
Sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở cần tuân thủ theo các bước sau:
a) Trước giờ học
+ Bước 1: Xác định mục tiêu bài học và đối tượng dạy học. Xác định
các đơn vị kiến thức kĩ năng cơ bản trong bài học và tìm cách diễn đạt các nội
dung này dưới dạng câu hỏi gợi ý, dẫn dắt HS.
+ Bước 2: Dự kiến nội dung các câu hỏi, hình thức hỏi, thời điểm đặt
câu hỏi (đặt câu hỏi ở chỗ nào?), trình tự của các câu hỏi (câu hỏi trước phải
làm nền cho các câu hỏi tiếp sau hoặc định hướng suy nghĩ để HS giải quyết
vấn đề). Dự kiến nội dung các câu trả lời của HS, trong đó dự kiến những "lỗ
hổng" về mặt kiến thức cũng như những khó khăn, sai lầm phổ biến mà HS
thường mắc phải. Dự kiến các câu nhận xét hoặc trả lời của GV đối với HS.
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+ Bước 3: Dự kiến những câu hỏi phụ để tùy tình hình từng đối tượng
cụ thể mà tiếp tục gợi ý, dẫn dắt HS.
b) Trong giờ học
+ Bước 4: GV sử dụng hệ thống câu hỏi dự kiến (phù hợp với trình độ
nhận thức của từng loại đối tượng HS) trong tiến trình bài dạy và chú ý thu
thập thông tin phản hồi từ phía HS.
c) Sau giờ học
GV chú ý rút kinh nghiệm về tính rõ ràng, chính xác và trật tự logic của
hệ thống câu hỏi đã được sử dụng trong giờ dạy.
Sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở có những ưu điểm và hạn chế
sau: Đàm thoại gợi mở là cách thức tốt để kích thích tư duy độc lập của HS,
dạy HS cách tự suy nghĩ đúng đắn. Bằng cách này HS hiểu nội dung học tập
hơn là học vẹt, thuộc lòng. Đàm thoại gợi mở giúp lôi cuốn HS tham gia vào
bài học, làm cho không khí lớp học sôi nổi, sinh động, kích thích hứng thú
học tập và lòng tự tin của HS, rèn luyện cho HS năng lực diễn đạt sự hiểu biết
của mình và hiểu ý diễn đạt của người khác. Tạo môi trường để HS giúp đỡ
nhau trong học tập. HS yếu kém có điều kiện học tập các bạn trong nhóm, có
điều kiện tiến bộ trong quá trình hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Giúp
GV thu nhận tức thời nhiều thông tin phản hồi từ phía người học, duy trì sự
chú ý của HS; giúp kiểm soát hành vi của HS và quản lí lớp học. Ở đây, GV
giống như người tổ chức tìm tòi còn HS thì giống như người tự lực phát hiện
kiến thức mới. Vì vậy, sau khi kết thúc cuộc đàm thoại, HS có được niềm vui
của sự khám phá, vừa nắm được kiến thức mới, vừa nắm được cách thức đi
tới kiến thức đó, trưởng thành thêm một bước về trình độ tư duy. Cuối cuộc
đàm thoại, GV cần biết vận dụng các ý kiến của HS để kết luận vấn đề đặt ra,
có bổ sung và chỉnh lý khi cần thiết. Làm được như vậy, HS càng hứng thú, tự
tin vì thấy trong kết luận của GV có phần đóng góp ý kiến của mình. Dẫn dắt
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theo phương pháp gợi mở tìm tòi như trên rõ ràng mất nhiều thời gian hơn
phương pháp thuyết trình giảng giải, nhưng kiến thức HS lĩnh hội được sẽ
chắc chắn hơn nhiều.
Hạn chế lớn nhất của phương pháp đàm thoại gợi mở là rất khó soạn
thảo và sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở và vấn đáp cho HS theo một chủ đề
nhất quán. Vì vậy đòi hỏi GV phải có sự chuẩn bị rất công phu, nếu không,
kiến thức mà HS thu nhận được qua trao đổi sẽ thiếu tính hệ thống, tản mạn,
thậm chí vụn vặt. Nếu GV chuẩn bị hệ thống câu hỏi không tốt, sẽ dẫn đến
tình trạng đặt câu hỏi không rõ mục đích, đặt câu hỏi mà HS dễ dàng trả lời có
hoặc không. Hiện nay nhiều GV thường gặp khó khăn khi xây dựng hệ thống
câu hỏi do không nắm chắc trình độ của HS vì vậy ngay sau khi đặt câu hỏi
thường là nêu ngay gợi ý câu trả lời khiến HS rơi vào trạng thái bị động,
không thực sự làm việc, chỉ ỷ lại vào gợi ý của GV. Khó kiểm soát quá trình
học tập của HS (có nhiều tình huống bất ngờ trong câu trả lời, thậm chí câu
hỏi từ phía người học, vì vậy giờ học dễ lệch hướng do câu hỏi vụn vặt,
không nhất quán). Khó soạn và xây dựng đáp án cho các câu hỏi mở (vì
phương án trả lời của HS sẽ không giống nhau).
2.2.1.4. Phương pháp luyện tập theo mẫu
Phương pháp luyện tập theo mẫu còn gọi nôm na là phương pháp mô
phỏng, bắt chước, là cách thức làm việc đặc thù của học sinh tiểu học [11, tr.84]
Phương pháp luyện tập theo mẫu là phương pháp mà HS tạo ra các đơn
vị ngôn ngữ, lời nói bằng mô phỏng lời GV, sách giáo khoa... Phương pháp
này gồm nhiều dạng bài tập như đặt câu theo mẫu cho trước, phát âm hoặc
đọc diễn cảm theo thầy giáo. Phương pháp này thường được sử dụng trong
giờ Tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.
Để sử dụng phương pháp luyện tập theo mẫu, GV cần phải làm các
công việc sau: Nắm chắc được mẫu – mục tiêu dạy học cụ thể. Có khả năng
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tạo các mẫu tiếng Việt bằng cách “thị phạm”. Nắm chắc những điểm còn sai
lệch ở HS só với mẫu. Có những thủ thuật dạy học để chuyển những sản
phẩm lời nói lệch lạc, sai mẫu của HS về đúng mẫu.
Trong dạy học Tập viết, phương pháp rèn luyện theo mẫu cần được sử
dụng thường xuyên để các kĩ năng viết chữ hình thành ở học sinh một cách
nhanh chóng và chắc chắn. Khi hướng dẫn học sinh luyện tập theo mẫu, cần
chia việc luyện tập thành nhiều bước với mức độ dễ – khó khác nhau. Việc
hướng dẫn học sinh luyện tập phải được thực hiện từ thấp đến cao để các kĩ
năng hình thành một cách thuận lợi: lúc đầu là việc viết chữ đúng quy trình,
hình dáng, cấu tạo, kích thước, sau đó là viết đúng tốc độ quy định, viết đẹp.
Hoạt động rèn luyện kĩ năng viết chữ phải được tiến hành đồng bộ ở lớp cũng
như ở nhà, ở phân môn Tập viết cũng như ở các phân môn khác của môn
Tiếng Việt và của các môn học khác. Việc luyện tập trong phân môn Tập viết
luôn phải được thực hiện theo mẫu. Mẫu cần quan sát là các loại chữ mẫu
trong vở tập viết, mẫu chữ của giáo viên. Mẫu còn là quy trình viết mà giáo
viên thực hiện để học sinh quan sát. Để hình thành kĩ năng viết chữ cho học
sinh, việc dạy tập viết phải trải qua hai giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Xây dựng biểu tượng về chữ viết; học sinh phải nhận biết
và ghi nhớ cấu tạo, hình dáng, kích thước, quy trình viết từng chữ cái.
- Giai đoạn 2: Đây là giai đoạn củng cố, hoàn thiện biểu tượng về chữ
viết thông qua việc luyện viết chữ: luyện viết chữ cái, liên kết các chữ cái để
luyện viết từ, cao hơn là viết câu ứng dụng. Có những hình thức luyện tập cơ
bản sau: Tập viết chữ cái, chữ số, từ ngữ, câu… trên bảng lớp hoặc bảng con.
Hình thức này có tác dụng kiểm tra sự tiếp thu cách viết và bước đầu đánh giá
kĩ năng viết chữ của học sinh. Hình thức này thường được dùng khi kiểm tra
bài cũ hoặc sau bước giải thích cách viết chữ, bước luyện viết chữ ở lớp. Sau
khi phát hiện, nhận xét lỗi viết chữ của học sinh, giáo viên hướng dẫn các em
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sửa lại những chỗ viết chưa đúng. Cần chú ý hướng dẫn học sinh cầm phấn,
lau bảng đúng cách, hợp vệ sinh.
- Tập viết trong vở tập viết: Sau khi luyện tập trên bảng con, học sinh
luyện viết trong vở tập viết. ở bước này, giáo viên cần nêu rõ yêu cầu về nội
dung, dung lượng viết, cần viết mẫu để học sinh xác định được một lần nữa
yêu cầu về kĩ thuật viết (quy trình viết, khoảng cách các chữ, vị trí và trình tự
viết dấu phụ, dấu thanh…). Bên cạnh đó, để việc dạy chữ không đơn điệu,
giáo viên cần xử lí quan hệ giữa âm và chữ, tức là giữa đọc và viết, có nghĩa
là cũng nên coi giọng đọc của giáo viên là một loại phương tiện trực quan. Do
vậy, khi dạy Tập viết, nhất là khi dạy những âm, vần mà học sinh địa phương
hay nhầm lẫn, giáo viên cần đọc mẫu để giúp các em viết được đúng. Ngoài
ra, chữ mẫu của giáo viên khi chấm bài, chữa bài cũng là một loại phương
tiện trực quan, vì vậy, giáo viên cần có ý thức viết đẹp, đúng mẫu, rõ ràng khi
chấm, chữa bài cho học sinh.
Trong quá trình rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh, giáo viên cần nhắc
các em ngồi đúng tư thế, cầm bút, để vở đúng cách để tránh các di hại không
tốt về sau như: cận thị, gù lưng, cong vẹo cột sống. Việc đánh giá bài tập viết
của các em không chỉ là đánh giá sản phẩm cuối cùng mà còn là đánh giá cả
quá trình viết (viết đúng quy trình, tư thế ngồi viết, cách cầm bút, viết
đúng…).
Sử dụng phương pháp luyện tập theo mẫu có những ưu điểm và hạn chế
sau: Đây là phương pháp có hiệu quả để mở rộng sự liên tưởng và phát triển
các kĩ năng. Luyện tập theo mẫu có hiệu quả trong việc củng cố trí nhớ, tinh
lọc và trau chuốt các kĩ năng đã học, tạo cơ sở cho việc xây dựng kĩ năng
nhận thức ở mức độ cao hơn. Luyện tập có xu hướng làm cho HS nhàm chán
nếu GV không nêu mục đích một cách rõ ràng và có khuyến khích cao. Dễ tạo
tâm lí phụ thuộc vào mẫu, hạn chế sự sáng tạo. Do bản chất của việc nhắc đi

60

nhắc lại nên HS khó có thể đạt được sự lanh lợi và tập trung, dễ tạo nên sự
học vẹt, đặc biệt là khi chưa xây dựng được sự hiểu biết ban đầu đầy đủ.
2.2.1.5. Phương pháp chia nhóm
Phương pháp chia nhóm còn được gọi bằng một số tên khác như
"Phương pháp thảo luận nhóm" hoặc PPDH hợp tác.
Đây là một PPDH mà HS được phân chia thành từng nhóm nhỏ riêng
biệt, chịu trách nghiệm về một mục tiêu duy nhất, được thực hiện thông qua
nhiệm vụ riêng biệt của từng người. Các hoạt động cá nhân riêng biệt được tổ
chức lại, liên kết hữu cơ với nhau nhằm thực hiện một mục tiêu chung.
Phương pháp thảo luận nhóm được sử dụng nhằm giúp cho mọi HS
tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em có
thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết các vấn đề có liên
quan đến nội dung bài học; tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học hỏi lẫn
nhau; cùng nhau hợp tác giải quyết những nhiệm vụ chung.
Khi sử dụng phương pháp dạy học này, lớp học được chia thành những
nhóm từ 4 đến 6 người. Tùy mục đích sư phạm và yêu cầu của vấn đề học tập,
các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc có chủ định, được duy trì ổn định
trong cả tiết học hoặc thay đổi theo từng hoạt động, từng phần của tiết học, các
nhóm được giao nhiệm vụ giống nhau hoặc mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ khác
nhau, là các phần trong một chủ đề chung. Cấu tạo của một hoạt động theo
nhóm (trong một phần của tiết học, hoặc một tiết, một buổi) có thể là như sau:
Bước 1. Làm việc chung cả lớp
GV giới thiệu chủ đề thảo luận nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức.
Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm, quy định thời gian và
phân công vị trí làm việc cho các nhóm.
Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm (nếu cần).
Bước 2. Làm việc theo nhóm
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Lập kế hoạch làm việc.
Thỏa thuận quy tắc làm việc.
Phân công trong nhóm, từng cá nhân làm việc độc lập.
Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm.
Cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm.
Bước 3. Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp
Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
Các nhóm khác quan sát, lắng nghe, chất vấn, bình luận và bổ sung ý kiến.
GV tổng kết và nhận xét, đặt vấn đề cho bài tiếp theo hoặc vấn đề tiếp theo.
Phương pháp chia nhóm có những ưu điểm sau: HS được học cách
cộng thác trên nhiều phương diện. HS được nêu quan điểm của mình, được
nghe quan điểm của bạn khác trong nhóm, trong lớp; được trao đổi, bàn luận
về các ý kiến khác nhau và đưa ra lời giải tối ưu cho nhiệm vụ được giao cho
nhóm. Qua cách học đó, kiến thức của HS sẽ bớt phần chủ quan, phiến diện,
làm tăng tính khách quan khoa học, tư duy phê phán của HS được rèn luyện
và phát triển. Các thành viên trong nhóm chia sẻ các suy nghĩ, băn khoăn,
kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức, thái độ
mới và học hỏi lẫn nhau. Kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ và nhớ
nhanh hơn do được giao lưu, học hỏi giữa các thành viên trong nhóm, được
tham gia trao đổi, trình bày vấn đề nêu ra. HS hào hứng khi có sự đóng góp
của mình vào thành công chung của cả lớp. Nhờ không khí thảo luận cởi mở
nên HS, đặc biệt là những em nhút nhát, trở nên bạo dạn hơn; các em học
được trình bày ý kiến của mình, biết lắng nghe có phê phán ý kiến của bạn; từ
đó, giúp HS dễ hòa nhập vào cộng đồng nhóm, tạo cho các em sự tự tin, hứng
thú trong học tập và sinh hoạt. Vốn hiểu biết và kinh nghiệm xã hội của HS
thêm phong phú; kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác của hs được phát triển.
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Bên cạnh những mặt ưu điểm, khi sử dụng phương pháp này còn có
những hạn chế sau: Một số hs do nhút nhát hoặc vì một lí do nào đó không
tham gia vào hoạt động chung cuả nhóm, nên nếu GV không phân công hợp lí
có thể dẫn đến tình trạng chỉ có một vài HS khá tham gia còn đa số HS khác
không hoạt động. Ý kiến các nhóm có thể quá phân tán hoặc mâu thuẫn gay
gắt với nhau. Thời gian có thể bị kéo dài. Với những lớp có sĩ số đông hoặc
lớp học chật hẹp, bàn ghế khó di chuyển thì khó tổ chức hoạt động nhóm. Khi
tranh luận, dễ dẫn tới lớp ồn ào, ảnh hưởng đến các lớp khác.
2.2.1.6. Phương pháp trò chơi
Bản chất của phương pháp sử dụng trò chơi học tập là dạy học thông
qua việc tổ chức hoạt động cho học sinh. Dưới sự hướng dẫn của GV, HS
được hoạt động bằng cách tự chơi trò chơi trong đó mục đích của trò chơi
chuyển tải mục tiêu của bài học. Luật chơi (cách chơi) thể hiện nội dung và
phương pháp học, đặc biệt là phương pháp học tập có sự hợp tác và sự tự
đánh giá.
Sử dụng trò chơi học tập để hình thành kiến thức, kỹ năng mới hoặc
củng cố kiến thức, kỹ năng đã học. Trong thực tế dạy học, GV thường tổ chức
trò chơi học tập để củng cố kiến thức, kỹ năng. Tuy nhiên việc tổ chức cho
học sinh chơi các trò chơi để hình thành kiến thức, kỹ năng mới là rất cần để
tạo hứng thú học tập cho học sinh ngay từ khi bắt đầu bài học mới.
Quy trình thực hiện:
Bước 1: Giáo viên giới thiệu tên, mục đích của trò chơi.
Bước 2: Hướng dẫn chơi. Bước này bao gồm những việc làm sau:
- Tổ chức người tham gia trò chơi: Số người tham gia, số đội tham gia
(mấy đội chơi), quản trò, trọng tài.
- Các dụng cụ dùng để chơi (giấy khổ to, quân bài, thẻ từ, cờ…)
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- Cách chơi: Từng việc làm cụ thể của người chơi hoặc đội chơi, thời
gian chơi, những điều người chơi không được làm…
- Cách xác nhận kết quả và cách tính điểm chơi, cách giải của cuộc
chơi. (nếu có)
Bước 3: Thực hiện trò chơi
Bước 4: Nhận xét sau cuộc chơi.. Bước này bao gồm những việc làm sau:
Giáo viên hoặc trọng tài là HS nhận xét về thái độ tham gia trò chơi của từng
đội, những việc làm chưa tốt của các đội để rút kinh nghiệm. Trọng tài công bố
kết quả chơi của từng đội, cá nhân và trao phần thưởng cho đội đoạt giải. Một số
học sinh nêu kiến thức, kỹ năng trong bài học mà trò chơi đã thể hiện.
Ưu điểm của phương pháp trò chơi: Trò chơi học tập là một hình thức
học tập bằng hoạt động, hấp dẫn HS do đó duy trì tốt hơn sự chú ý của các em
với bài học. Trò chơi làm thay đổi hình thức học tập chỉ bằng hoạt động trí
tuệ, đo đó giảm tính chất căng thẳng của giờ học, nhất là các giờ học kiến
thức lý thuyết mới. Trò chơi có nhiều học sinh tham gia sẽ tạo cơ hội rèn
luyện kỹ năng học tập hợp tác cho HS.
Nhược điểm: Khó củng cố kiến thức, kỹ năng một cách có hệ thống. Học
sinh dễ sa đà vào việc chơi mà ít chú ý đến tính chất học tập của các trò chơi.
2.2.2. Một số biện pháp rèn kĩ thuật viết chữ cho HS
Để đạt được mục đích yêu cầu dạy Tập viết cho học sinh lớp 1, khắc
phục được nhược điểm đã nêu, tôi đề ra những biên pháp sau:
2.2.2.1. Giáo viên nắm chắc kiến thức, viết tốt mẫu chữ quy định để dạy
học sinh
Để làm tốt điều này, trước hết, giáo viên phải nắm chắc cấu tạo, quy
trình chữ viết theo đúng mẫu chữ viết trong trường Tiểu học.
Cụ thể: Về mẫu chữ - mẫu chữ cái viết thường.
- Các chữ cái được viết với độ cao 2,5 đơn vị: b, l, h, k, g, y.
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- Các chữ cái được viết với độ cao 2 đơn vị: d, đ, q, p.
- Các chữ cái được viết với độ cao 1,5 đơn vị: t.
- Các chữ cái được viết với độ cao 1,25 đơn vị: r, s.
- Các chữ cái còn lại được viết với độ cao 1 đơn vị: o, ô, ơ, a, ă, â, u, ư,
i, c, e, ê, n, m.
- Các dấu thanh được viết trong phạm vi 1 ô vuông có cạnh 0,5 đơn vị.
- Mẫu chữ cái viết hoa: Các chữ cái được viết với độ cao 2,5 đơn vị,
riêng hai chữ cái được viết với độ cao 4 đơn vị là: Y, G.
- Mẫu chữ số được viết với độ cao 2 đơn vị.
Ngoài nắm vững mẫu chữ giáo viên còn phải viết đúng, viết đẹp. Bởi
học sinh Tiểu học, nhất là lớp 1 thường hay bắt trước giáo viên. Vì thế, GV
phải thường xuyên tự luyện chữ của mình sao cho đúng, đẹp. Hàng năm, GV
đều có vở tập viết của mình viết sẵn, vừa để luyện chữ vừa thuận tiện cho việc
hướng dẫn, làm mẫu cho học sinh tập viết. GV cần sưu tầm những bài viết, vở
viết sạch đẹp của những năm trước của chính học sinh trong lớp để giới thiệu
cho học sinh học tập.
2.2.2.2. Tạo hứng thú rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh
Khi dạy tập viết cho học sinh, điều quan trọng là phải gây được hứng
thú, làm cho học sinh yêu thích rèn viết chữ đẹp từ đó các em say mê và quyết
tâm rèn chữ cho đẹp. Giáo viên có thể nêu những gương sáng về rèn chữ viết,
kể những câu chuyện về rèn chữ như: Thần Siêu luyện chữ, Chữ người tử tù,
Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu… Cần nêu ngay những gương người thật
việc thật, ví dụ: Em Sùng Thị May chữ viết đẹp nhất trường, các em hãy quan
sát chữ viết của bạn và học tập. Giáo viên có thể phô tô các bài viết của học
sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia để làm mẫu cho các em,đồng
thời động viên các em nếu cố gắng, kiên trì rèn luyện thì chữ viết của các em
cũng đạt được như vậy thậm chí có thể đẹp hơn. Khi đã gây được hứng thú
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cho học sinh, lúc đó các em rất thích rèn viết chữ đẹp. Cô giáo lúc này sẽ
cung cấp các bài tập để rèn kĩ năng viết.
2.2.2.3. Hướng dẫn học sinh nắm bắt một số thuật ngữ cơ bản trong
Tập viết
Để giúp học sinh lớp 1 viết đúng và đẹp, trước tiên người giáo viên
phải tự thống nhất một số thuật ngữ khi dạy Tập viết để học sinh nghe quen
tai và có thói quen nhận biết nhanh.
Ví dụ: “đường kẻ” học sinh nghe cô nói hiểu được đâu là đường kẻ
ngang thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 đường kẻ dọc trái, đường kẻ
dọc phải.
Đường kẻ ngang

Đường kẻ dọc
Cách xác định tọa độ trên khung chữ phải dựa vào đường kẻ chuẩn.
Học sinh qua giờ học luyện tập, tập viết sẽ tự nhận xét được độ cao, kích
thước của chữ, biết được vị trí nằm trên đường kẻ nào, dòng kẻ thứ mấy thông
qua chữ mẫu.
Việc tiếp theo quan trọng là học sinh phải nắm chắc điểm đặt bút đầu
tiên. Biết được điểm dừng bút của một số chữ thường kết thúc ở điểm đặt bút
hoặc ở đường kẻ ngang thứ 2.
Giáo viên có thể lặp lại điều này ở nhiều tiết học để học sinh luôn lưu ý
nếu hất quá tay chữ sẽ mất cân đối hoặc hất quá ít làm chữ viết giống chữ in.
Trong kĩ thuật viết tạo sự liền mạch giáo viên cần rèn cho học sinh biết
cách rê bút, lia bút để đảm bảo kĩ thuật và tốc độ viết chữ.
Ví dụ: rê bút – viết chữ: x nối với inh thành x + inh -> xinh
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xinh
2.2.2.4. Hướng dẫn học sinh cách viết liền nét giữa các chữ cái để tạo
thành chữ ghi tiếng
Khi viết một chữ (ghi vần, ghi tiếng) gồm từ hai chữ cái nối lại với
nhau, để đảm bảo tốc độ viết, học sinh nói chung và đặc biệt là học sinh lớp 1
nói riêng thường xuyên viết rời từng chữ cái. Cho nên giáo viên cần hướng
dẫn cho học sinh phải di chuyển dụng cụ viết đưa nét bút liên tục theo kĩ thuật
viết liền mạch. Viết xong chữ cái đứng trước, viết tiếp chữ cái đứng sau
(không nhấc bút khi viết). Thực tiễn viết chữ ghi tiếng trong tiếng Việt có thể
xảy ra các trường hợp viết liên kết như sau:
a. Trường hợp viết nối thuận lợi
Đây là trường hợp các chữ cái đứng trước và đứng sau đều có nét liên
kết (gọi là liên kết hai đầu). Khi viết, giáo viên hướng dẫn học sinh rất đơn
giản rằng chỉ cần đưa tiếp nét bút từ điểm dừng bút của chữ cái đứng trước
nối sang điểm đặt bút của chữ cái đứng sau một cách thuận lợi theo hướng
dịch chuyển của nét bút từ trái qua phải.
VD: a nối với n  a + n = an

an
Ở loại liên kết này có thể xảy ra hai kiểu:
- Kiểu 1: liên kết trong nội bộ phần vần.
Thứ tự dạy phần vần theo sách “Tiếng Việt” hiện nay và theo vở tập
viết như sau:
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+ Vần

không có âm đệm (âm đầu vần) dạy trước (dạy “ân” trước “uân”)

bao gồm các vần như an, am, ai, âu... khi dạy tập viết các kiểu vần này, giáo
viên cần lưu ý học sinh điều tiết khoảng cách giữa âm chính (âm giữa vần) và
âm cuối (âm cuối vần) để khoảng cách đó không quá hẹp hoặc rộng quá.
+ Nét nối của chữ cái đứng sau là nét nhọn đầu trong các chữ: u, i, y,...
nét nối tròn đầu trong các chữ n, m. Với các nét chữ nhọn đầu, việc thực hiện
liên kết với nét kết thúc của chữ cái đứng trước đơn giản hơn. VD nối chữ a
với chữ t -> at. Với các nét tròn đầu, việc thực hiện liên kết phức tạp hơn. Học
sinh cần điều tiết nét kết thúc của chữ cái đứng trước sao cho điểm gặp gỡ với
điểm đặt bút của nét chữ đi sau cần tự nhiên, không có chỗ gẫy
VD: ê nối với n -> ê + n -> ên

ên
+ Vần có âm đệm ghi bằng chữ cái u dạy sau. Đây là trường hợp chữ
cái ghi âm đệm (âm đầu vần) là u, chữ cái ghi âm chính là y, ê việc thực hiện
liên kết giữa u với y khác giữa u với ê vì điểm đầu của e thấp hơn y.
VD 1: u nối với y -> u + y -> uy

uy
+ Trường hợp này cần điều tiết điểm dừng bút của chữ cái u cao lên,
điểm bắt đầu của chữ cái y thấp xuống để việc nối tự nhiên:
u nối với y -> uy
VD 2: u nối với ê -> u + ê -> uê

uê
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+ Kiểu 2: liên kết phụ âm đầu với vần
+ Liên kết ở các tiếng không có âm đệm (âm đầu vần). Liên kết này
xảy ra giữa các phụ âm đầu có nét liên kết sau (b, k, d, đ, v...) với các âm
chính có nét liên kết trước (u, ư, i, ê). Khi viết cần lưu ý hai trường hợp sau:
* Điều tiết điểm dừng của chữ cái ghi phụ âm đầu lên cao hơn một chút
để nối với điểm bắt đầu của chữ cái ghi âm chính

mũ

VD: m nối với u -> m u -> mũ

t nối với i n -> t + in -> tin

tin

đ nối với ung -> đ + ung -> đúng

đúng

* Điều tiết điểm dừng sau của chữ cái ghi phụ âm đầu xuống thấp hơn
một chút để nối với điểm bắt đầu của chữ cái ghi âm chính.

bi

VD: b nối với i -> b i -> bi

ve

V nối với e -> v e -> ve

+ Liên kết ở các tiếng có âm đệm (âm đầu vần)
Liên kết này xảy ra giữa các chữ cái ghi âm đầu b, v, c...với chữ cái ghi
âm đệm u. Khi viết học sinh cần điều tiết điểm dừng của chữ cái ghi âm đầu
lên cao để nối với điểm bắt đầu của u thành một nét liền.
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tuân

VD: nối với uân -> t + uân -> tuân
b. Trường hợp viết nối không thuận lợi

Trong việc viết chữ ghi âm tiếng Việt còn có nhiều trường hợp viết
không thuận lợi. Đó là những trường hợp nối các chữ cái mà ở vị trí liên kết
không thể viết nét nối từ nét cuối của chữ cái đừng trước với điểm bắt đầu của
chữ cái đứng sau (na, oa, ac, ao....). Trong trường hợp này, giáo viên cần đặc
biệt chú ý khi hướng dẫn học sinh như sau:
- Liên kết một đầu:
+ Chữ cái đứng trước có liên kết, chữ cái thứ hai không có liên kết.
Điểm liên kết sẽ là điểm kết thúc của chữ cái thứ nhất trong vần hoặc
trong tiếng.

uân

u ghép với ân -> uân
Trong tiếng:

toan

t ghép với oan -> toan

Giáo viên yêu cầu học sinh khi viết đến điểm dừng bút của chữ cái
đứng trước, cần “lia bút” đến điểm bắt đầu của chữ cái đứng sau rồi viết (sao
cho nét cong trái chạm đến điểm dừng bút của chữ cái đứng trước)

uân

VD: u ghép với ân -> uân
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toan

t ghép với oan -> toan

+ Chữ cái đứng trước không có nét liên kết, chữ cái đứng sau có nét
liên kết. Khi viết đến điểm dừng bút của chữ cái đứng trước thì lia bút đến
điểm bắt đầu của chữ cái đứng sau và viết theo quy trình viết liền mạch.
VD: điểm liên kết sẽ là điểm bắt đầu của chữ cái đứng sau. Một số
trường hợp để tránh mắc phải nhấc bút khi viết cần tạo thêm nét phụ.
Khi viết xong chữ cái đứng trước, từ điểm dừng bút của chữ cái đứng
trước rê bút trên vở (hoặc phấn trên bảng) tạo nét liên kết phụ.
- Không có liên kết:
Trường hợp này cả hai chữ cái đứng cạnh nhau đều không có nét liên
kết, khi viết phải tạo thêm nét liên kết phụ như trường hợp liên kết một đầu
(liên kết giữa chữ cái đứng trước không có liên kết, chữ cái đứng sau có liên
kết). Điểm đặc biệt ở đây là khó viết nét liên kết phụ. Do đó, giáo viên cần
hướng dẫn học sinh xác định điểm nối ở chữ cái đứng sau sao cho nét liên kết
phụ nối từ điểm dừng bút của chữ cái đứng trước chạm đúng vào điểm bắt
đầu của chữ cái đứng sau:
VD: sạch

sạch

Lưu ý: trường hợp điểm dừng bút của chữ cái đứng trước cách xa và
không thuận chiều với điểm đặt bút của chữ cái đứng sau, học sinh phải sử
dụng kĩ thuật “lia bút” để đảm bảo viết liền mạch. Quá trình này cũng được
giáo viên hướng dẫn một cách tỉ mỉ cho các em học sinh lớp 1 thực hiện bằng
cách điều tiết hình dáng của phần cuối nét của chữ cái đứng trước và phần đầu
nét của chữ cái đứng sau sao cho phù hợp với chiều hướng của quy trình viết.
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Tuy nhiên, việc điều chỉnh này không được phép làm sai lạc cấu tạo của hình
dáng chữ cái.
Khi dạy viết từ, câu ứng dụng, giáo viên ngoài việc làm cho học sinh
hiểu được ý nghĩa của từ, câu sẽ viết bằng những giải thích ngắn gọn, cần
hướng dẫn học sinh nối liên kết liền mạch các chữ cái. Đây là một việc làm
quan trọng. Viết liền mạch không chỉ làm cho tốc độ viết được nâng lên mà
còn đảm bảo tính cân đối và yêu cầu thẩm mĩ cuả chữ viết. Trên cơ sở quan
sát chữ mẫu, giáo viên cần giúp học sinh phân tích xem trong từ có bao nhiêu
chữ cái có độ cao như nhau, khoảng cách giữa các chữ cái như thế nào? Trong
từ có bao nhiêu điểm nối các chữ cái? Điểm xuất phát (điểm đặt bút), điểm
nối và điểm dừng bút ở đâu?.
Ta hãy phân tích một ví dụ cụ thể khi giáo viên hướng dẫn học sinh viết
để làm sáng tỏ điều này.
VD: viết chữ “hoan”

hoan

Các điểm liên kết được thể hiện trong chữ “hoan” như sau:
Vùng liên kết trong chữ “hoan” được tạo bởi ba chỗ nối các chữ cái.
Chỗ nối thứ nhất giữa “h” và “o” là liên kết một đầu. Điểm liên kết là điểm
dừng bút của chữ “h”; chỗ nối thứ hai giữa “o” và “a”, ở đây giữa “o” và “a”
không có liên kết vì vậy phải tạo liên kết bằng cách thêm nét phụ; chỗ nối thứ
ba liên kết thuận chiều giữa “a” và “n”. Vì điểm kết thúc của a và điểm bắt
đầu của n không cùng vị trí. Do đó, tạo liên kết bằng cách kéo dài điểm kết
thúc của a sao cho đi qua điểm bắt đầu của n. Điểm đặt bút của chữ “hoan” là
điểm bắt đầu của “h”. Điểm kết thúc của chữ “hoan” là điểm kết thúc của chữ
cái “n”.
2.2.2.4. Hướng dẫn học sinh viết dấu phụ và viết dấu thanh
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Như trên đã phân tích, một đặc trưng của chữ cái viết ghi âm tiếng Việt
là có dấu thanh và dấu phụ. Do vậy, quy trình viết dấu thanh (và dấu phụ) là
một khâu không thể thiếu trong quy trình chung viết chữ ghi âm tiếng Việt.
Cho nên yêu cầu giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh lớp 1 kĩ thuật viết dấu
phụ và dấu thanh một cách cẩn thận.
a. Kĩ thuật viết dấu phụ và dấu thanh
- Viết dấu phụ:
+ Dấu ở các chữ cái ă, â, ê, ô đặt ở vị trí phía trên đầu chữ cái. Điểm
cao nhất của dấu không quá 1/3 đơn vị, điểm thấp nhất của dấu không chạm
vào đầu các chữ cái (cách đầu chữ cái một khe hở), chiều ngang của dấu bằng
1/3 đơn vị chữ.
ă, â, o, e

VD: ă, â, o, e

Dấu (^) là nét gấp khúc đỉnh nét ở điểm cao nhất và viết từ trái qua phải
(

)
+ Dấu của chữ cái ư, ơ, là một dấu hình lưỡi câu đặt hơi nghiêng về

phía bên phải của thân chữ, độ cao không quá 1/3 ô.
Ở chữ cái ư, dấu hỏi có điểm dừng bút chạm vào đầu của nét móc thứ hai.
Ở chữ cái ơ, dấu “móc câu” có điểm dừng bút chạm vào điểm dừng bút
của nét cong kín.
- Viết dấu thanh
+ Dấu sắc ( ) là một nét thẳng xiên được viết từ trên xuống hơi chéo
sang phải, độ dài bằng 1/3 ô.
+ Dấu hỏi () gồm một nét cong hở trái biến dạng ở phần cuối nét. Khi
viết kéo dài được nét cong chéo về bên trái, độ cao bằng 1/3 ô.
+ Dấu ngã ( ̴ ) là hai nét cong hở liền nhau xếp ngược nhau theo chiều
ngang. Khi viết, điểm đặt bút và dừng bút cùng nằm trên một đường kẻ
ngang, chiều rộng 1/3 ô.
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+ Dấu nặng (.) là một dấu chấm đặt ở phía dưới các chữ ghi âm chính
của vần.
b. Nguyên tắc viết dấu thanh (và dấu thanh trong quan hệ với dấu phụ)
- Vị trí của dấu thanh có tác dụng khu biệt các chữ ghi tiếng rất rõ rệt.
Chẳng hạn giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh là trong tiếng “gia”, nếu
dấu (.) đặt dưới chữ cái i, ta có: “gịa” /zie/, nếu dấu này đặt dưới a ta có “giạ”
/za/. Do vậy, có thể có ba nguyên tắc làm căn cứ cho quy ước ghi dấu thanh:
- Nguyên tắc khoa học (làm cơ bản): dấu thanh đặt ở âm chính của vần.
- Nguyên tắc thẩm mĩ (thứ yếu): dấu thanh đặt ở vị trí cân đối.
- Nguyên tắc thực dụng (dùng cho thực tế viết tay, in ấn). Dấu thanh
chỉ đặt vào chữ ghi nguyên âm chứ không đặt ở vị trí giữa hai chữ cái.
+ Ở các chữ ghi tiếng không có âm đệm và không có âm cuối vần, dấu
thanh đặt trên hoặc dưới âm chính. VD: họ, lá,…
+ Ở các chữ ghi tiếng có âm chính là nguyên âm đơn và có âm cuối vần
cũng là bán nguyên âm, dấu thanh đặt trên chữ ghi âm đơn làm âm chính.
VD: bào, mùi
Ở các chữ ghi tiếng có âm đệm đầu vần, dấu thanh đặt trên hoặc dưới
âm chính (trước kia dấu thanh đặt trên hoặc dưới âm đệm trong các tiếng
không có âm cuối, ví dụ: “lóa”, dấu thanh đặt trên hoặc dưới âm chính trong
các tiếng có âm cuối, ví dụ: “loáng”.
Còn hiện nay, dấu thanh thống nhất đặt trên hoặc dưới âm chính. So
sánh hai cách ghi dấu thanh trước kia và hiện nay.
Trước

Hiện nay

1 Lóa

Loá

2 Loáng

Loáng

3 Tùy

Tuỳ

4 Quỳnh

Quỳnh
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5 Khỏe

Khỏe

6 Nhoẻn

Nhoẻn

Các tiếng trong từng cặp 1/2, 3/4, 5/6, đều có cùng vần oa, uy, oe. Quan
sát dấu thanh theo cách trước đây ta thấy có sự không nhất quán và không
chặt vì khi thì dấu thanh ở âm chính (2, 4, 6) khi thì ở âm đệm (1, 3, 5). Do
vậy, cách ghi dấu thanh như hiện nay hợp lí hơn.
- Trường hợp dấu thanh xuất hiện trong các tiếng có âm đôi ở vần.
Trong trường hợp chữ viết ghi tiếng có nguyên âm đôi mà không có âm
cuối vần thì dấu thanh được viết ở vị trí con chữ thứ nhất của nguyên âm đôi.
VD: mía, múa, lựa,…
Trong trường hợp chữ viết ghi tiếng có nguyên âm đôi mà không có âm
cuối vần thì dấu thanh được viết ở vị trí con chữ thứ hai của nguyên âm đôi.
VD: rượu, miễn, luồn,…
- Trường hợp dấu thanh xuất hiện trong các tiếng mà nguyên âm ở phần
đầu có dấu phụ thì dấu thanh viết như sau:
+ Ở các nguyên âm có dấu mũ (^): â, ê, ô, dấu sắc ( / ), huyền ( \ ), hỏi
(?) được viết hơi cao hơn và hơi lệch về phía dấu mũ.
VD: ấm, trồng, biển
+ Ở nguyên âm có các dấu thanh ở vị trí phía trên dấu (v).
VD: cằm, nắm, tằm
Do ở thế nằm ngang nên khi xuất hiện trong các chữ mà phần vần có
nguyên âm mang dấu phụ, dấu ngã được viết ở vị trí trên đầu các dấu phụ.
VD: sẵn, lẫn
Chú ý: liên kết giữa phần vần của chữ với dấu thanh xảy ra ở ngoài
vùng liên kết. Vì vậy, sau khi viết xong các chữ trong vùng liên kết, phải lia
bút trên không từ điểm dừng bút của phần vần đến điểm đặt bút của phần dấu
thanh.
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VD: lòng
Quy trình viết dấu thanh được thực hiện sau khi viết dấu phụ. Nghĩa là
cả dấu phụ và dấu thanh đều được thực hiện ngoài vùng liên kết nhưng dấu
phụ được thực hiện trước dấu thanh. Quy trình viết chữ ghi tiếng có cả dấu
phụ và dấu thanh gồm hai bước:
+ Bước 1: viết các chữ trong vùng liên kết từ trái sang phải.
+ Bước 2: viết các dấu phụ, dấu thanh ngoài vùng liên kết từ trái sang
phải (hoặc từ phải sang trái) dấu ở trên viết trước dấu ở dưới viết sau.
2.2.2.5. Hướng dẫn học sinh sử dụng bảng con và các đồ dùng trực
quan khi dạy học tập viết
a. Sử dụng bảng con
Bảng con cũng là phương tiện hữu hiệu để học sinh luyện tập kĩ năng
viết chữ trước khi viết vào vở. Trong quá trình viết chữ trên bảng con, học
sinh có thể nhận xét chữ của mình, của bạn và có thể xóa ngay chỗ sai để viết
lại cho đúng hoặc giáo viên có thể chữa đè lên chỗ học sinh viết sai bằng phấn
màu (học sinh viết bằng phấn trắng). Do đó, khi luyện tập viết, cần lưu ý học
sinh không viết quá nhỏ, không viết sát mép bảng. Học sinh giơ bảng bằng hai
tay, khuỷu tay tì xuống mặt bàn.
b. Sử dụng đồ dùng trực quan
Trong việc dạy học tập viết cần sử dụng một số đồ dùng trực quan.
Những đồ dùng này nhằm mục đích giúp học sinh khắc sâu những biểu tượng
về chữ viết, có ý thức viết đúng mẫu và tạo không khí sôi nổi, phấn chấn
trong quá trình dạy học viết chữ theo hướng đổi mới phương pháp dạy học.
Đồ dùng trực quan có thể sử dụng để giới thiệu bài mới, sử dụng trong khi
phân tích mẫu chữ, sử dụng trong giai đoạn luyện tập hoặc để củng cố bài
học. Có thể sử dụng các đồ dùng trực quan sau:
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- Mẫu chữ trong khung chữ phóng to theo bảng mẫu chữ hiện hành bên
phải bảng lớp. Bảng mẫu chữ cần cố định thường xuyên để giáo viên có thể
chủ động khi cần thiết không chỉ trong giờ tập viết mà ngay cả ở những giờ
các môn học khác khi có học sinh viết chưa được đúng mẫu.
- Bộ chữ rời viết thường và bộ chữ viết hoa:
Bộ chữ dạy viết được xây dựng căn cứ vào các đường nét cơ bản và nét
phối hợp trong mẫu chữ hiện hành. Từ đó chọn ra những nét giống nhau hoặc
gần giống nhau rồi ghép lại thành các chữ cái cùng nhóm sau khi Học sinhđã
được giới thiệu về nét.
Bộ chữ dạy viết chữ cái thường được cấu tạo thành 13 mảnh bìa, mỗi
mảnh mang một hình dạng loại nét cơ bản để cấu tạo chữ cái cần học, kèm
theo có những mảnh bìa phụ đính kèm, nếu ghép hoặc che lấp đi có thể tạo
nên một chữ cái mới.
Khi sử dụng bộ chữ cái này, giáo viên cần đảm bảo thực hiện đúng thao
tác so sánh tương đồng: dạy chữ mới trên cơ sở có những nét tương đồng với
những chữ đã học. Vì vậy, cần cho học sinh quan sát chữ cái đã học trước đó
rồi cho xuất hiện các phần nét cơ bản ở bìa phụ để ghép thành một chữ cái
khác. Giáo viên cần tập trung sự chú ý của học sinh vào phần nét mới xuất
hiện để hướng dẫn học sinh phân tích cấu tạo chữ viết.
Ở những nơi không có bộ chữ cái này có thể sử dụng bảng chữ cái tiếng
Việt (Công ty thiết bị trường học – Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành năm
1993) để dạy như đã hướng dẫn.
Giáo viên có thể làm những đồ dùng này và sử dụng trong cả giờ Học
vần và dạy tập viết để ôn âm – ghi nhớ hoặc ghi nhớ vần cần học.
2.2.2.6. Hướng dẫn học sinh tư thế khi học tập viết
a. Hướng dẫn học sinh tư thế cầm bút
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Ngoài ra, về tư thế cầm bút của học sinh là điều giáo viên cần phải quan
tâm đầu tiên, thực tế có nhiều cách cầm bút không đúng. Giáo viên có thể phải
mất hàng tuần và luyện thường xuyên trong suốt cả năm học về cách cầm bút
đúng mẫu để học sinh viết tốt hơn. Khi viết đôi tay trực tiếp điều khiển quá
trình viết của trẻ, các cơ và tay của trẻ đang độ phát triển, nhiều chỗ còn là sụn
nên cử động các ngón tay còn vụng về, chống mệt mỏi. Khi cầm bút các em có
tâm lí bị rơi. Điều này gây một phản ứng tự nhiên là các em cầm bút quá chặt,
các cơ tay căng nên khó di chuyển. Muốn có thói quen viết chữ nhẹ nhàng,
thoải mái. Trước hết học sinh phải biết kĩ thuật cầm bút bằng 3 ngón tay (ngón
cái, ngón trỏ, ngón giữa). Bàn tay phải với điểm tựa là mép cùi tay, đầu bút
hướng ra phía trước, cầm bút phải tự nhiên, đừng chặt quá sẽ khó vận động,
nếu lỏng quá sẽ không điều khiển được bút. Nếu các em cầm sai kĩ thuật bằng
4, 5 ngón tay, khi viết vận động cổ tay, cánh tay thì các em sẽ mau mệt, sức chú
ý kém, kết quả viết chữ sẽ không đúng và nhanh được. Giáo viên nên hướng : “
Con phải ngồi tư thế ngay ngắn, lưng thẳng, không được tì ngực vào cạnh bàn,
đầu hơi cúi, mắt cách trang giấy khoảng 25 – 30 cm”.
Cách cầm bút đúng

 Tay phải cầm chắc bút bằng 3 ngón tay (cái, trỏ, giữa). Đầu ngón trỏ
cách đầu ngòi bút chừng 2,5cm.
 Mép bàn tay là điểm tựa của cánh tay phải khi đặt bút xuống bàn viết.
 Lúc viết, điều khiển cây bút bằng các cơ cổ tay và các ngón tay.
 Không để ngửa bàn tay quá, tạo nên trọng lượng tì xuống lưng của hai
ngón tay út và áp út (ngón đeo nhẫn).
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 Ngược lại không úp quá nghiêng bàn tay về bên trái (nhìn từ trên
xuống thấy cả 4 ngón tay: trỏ, giữa, áp út và út).
 Cầm bút xuôi theo chiều ngồi. Góc độ bút đặt so với mặt giấy khoảng
45 độ. Tuyệt đối không cầm bút dựng đứng 90 độ.
 Đưa bút từ trái qua phải từ trên xuống dưới các nét đưa lên hoặc đưa
sang ngang phải thật nhẹ tay, không ấn mạnh đầu bút vào mặt giấy.
 Ở giai đoạn viết chì, cần chuẩn bị chu đáo cho đầu nét chì hơi nhọn
đúng tầm. Nếu quá nhọn dẫn đến nét chữ quá mảnh, đôi khi còn chọc thủng
giấy. Ngược lại, đầu nét chì quá “tù”, nét chữ quá to, chữ viết ra rất xấu.
b. Rèn cho học sinh tư thế ngồi chuẩn
Giáo viên phải rèn cho học sinh tư thế ngồi chuẩn để có thể viết chữ
đẹp lại không gây ra những dị tật để đời cho học sinh như: cận thị, vẹo cột
sống…Tư thế ngồi viết không ngay ngắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chữ viết.
Ngồi nghiêng vẹo sẽ kéo theo chữ viết không thẳng, bị lệch dòng. Không
những thế còn có hại cho sức khỏe: sẽ bị cận nếu chúi sát vở, vẹo cột sống, gù
lưng, phổi bị ảnh hưởng…nếu ngồi viết không ngay ngắn. Trước mỗi giờ viết
giáo viên thường xuyên yêu cầu các em nhắc lại tư thế ngồi viết câu hỏi:
“Muốn viết đẹp con phải ngồi như thế nào?”. Dần dần, các em sẽ có thói quen
ngồi đúng tư thế
Tư thế ngồi chuẩn
- Tư thế ngồi viết phải thoải mái, không gò bó.
- Khoảng cách từ mắt đến vở 25 -30 cm.
- Cột sống luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi
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- Hai chân thoải mái, không chân co chân duỗi.
- Hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định. Tay trái để xuôi theo chiều
ngồi, giữ lấy mép vở cho khỏi xô lệch, đồng thời làm điểm tựa cho trọng
lượng nửa người bên trái. Ánh sáng phải đủ độ và thuận chiều, chiếu từ bên
trái sang.
Tuy nhiên, với những học sinh viết xấu, giáo viên sẽ có những biện
pháp để giúp các em có thể viết đẹp hơn như:
 Tập tô chữ thêm
 GV kèm tay đôi, cầm tay ở một số nét, chữ khó
 Luyện viết lại những chữ học sinh viết sai
 Xem (bảng) vở mẫu của bảng viết đẹp
 Uốn nắn tư thế ngồi viết đúng
 Bài viết của giáo viên phải luôn chuẩn
 GV nên giám sát học sinh trong quá trình viết để sửa sai kịp thời và
lưu ý những lỗi học sinh hay mắc trước khi học sinh viết bài để giúp học sinh
viết đúng
 Cho học sinh ngồi xen kẽ: học sinh viết đẹp ngồi cạnh học sinh viết
chưa đẹp để các em bắt chước bạn, thi viết đẹp giống bạn
 Bảng chữ mẫu luôn để trước mặt để học sinh lúc nào cũng nhìn thấy
chữ mẫu và viết theo.
Trong quá trình dạy học giáo viên luôn tạo cho thói quen viết có chất
lượng không cho học sinh viết quá nhiều bài, đánh giá chữ viết hoặc xếp loại
chữ theo từng bài viết, kể cả trong giờ luyện tập và quy định rõ ở mức độ nào
học sinh phải viết lại bài.
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Việc tìm ra các biện pháp dạy học là rất cần thiết trong giáo dục nói
chung và cho quá trình giáo dục Tiểu học nói riêng. Ngoài ra còn phải phụ
thuộc vào các điều kiện chủ quan và khách quan mà người giáo viên chủ động
lựa chọn những biện pháp dạy học cho phù hợp. Từ việc nghiên cứu cơ sở lí
luận và cơ sở thực tiễn của dạy học Tập viết ở chương trước đó. Chúng tôi
nhận thấy rằng thực tế chưa đáp ứng được đầy đủ với các yêu cầu dạy học
Tập viết. Vì vậy, chương 2 này chúng tôi đã nghiên cứu và đề ra được một số
biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tập viết như: hướng
dẫn học sinh nắm bắt một số thuật ngữ cơ bản trong Tập viết, hướng dẫn học
sinh cách viết liền nét giữa các chữ cái để tạo thành chữ ghi tiếng với những
trường hợp cụ thể là viết nối thuận lợi và viết nối không thuận lợi, hướng dẫn
học sinh viết dấu phụ và viết dấu thanh. Ngoài ra, tác giả còn đề xuất biện
pháp hướng dẫn học sinh và giáo viên sử dụng bảng con và các đồ dùng trực
quan khi dạy học Tập viết. Tác giả cũng không quên biện pháp rèn những tư
thế cơ bản cho học sinh khi ngồi tập viết. Nội dung mỗi biện pháp đều có
phân tích và có những dẫn chứng cụ thể để minh họa sinh động, phù hợp với
đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 1. Trên đây là một số biện pháp cơ bản
và còn khá khiêm tốn. Nhưng một phần nào đó nó sẽ giúp ích cho quá trình
dạy học của giáo viên bớt khó khăn mà vẫn mang lại hiệu quả cao. Vấn đề đặt
ra ở đây là giáo viên cần có sự linh hoạt trong việc áp dụng vào quá trình
giảng dạy sao cho hợp lí.
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CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Khái quát chung về thể nghiệm
3.1.1. Mục đích thể nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm qua hai thiết kế: Tập viết e, b, bé
(Tập viết 1, tập 1, trang 5), bài 2: Tô chữ hoa Q, R (Tập viết lớp 1, Tập 2,
trang 29) nhằm mục đích kiểm chứng tính hiệu quả của các biện pháp rèn kỹ
năng tập viết cho HS lớp 1 đề xuất trong luận văn.
3.1.2. Đối tượng, thời gian và địa bàn thể nghiệm
3.1.2.1. Đối tượng thể nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm trên khối lớp 1, trường Tiểu
học Chiềng Công, Mường La, Sơn La.
Chúng tôi chọn ra 2 lớp, 1 lớp làm thực nghiệm và 1 lớp làm đối
chứng. Các lớp thực nghiệm và đối chứng có sự cân bằng về mọi phương
diện: Đều là học sinh ở điểm trường Trung tâm, có số lượng học sinh bằng
nhau (30 học sinh/1 lớp), 100% học sinh đi học đúng độ tuổi, thành phần dân
tộc giống nhau (đều có 3 dân tộc Thái, La Ha, H’Mông số lượng gần như
nhau); giới tính, trình độ nhận thức của học sinh đặc biệt là chất lượng kiểm
tra bài viết đầu năm gần như nhau. Cụ thể:
Bảng 3.1. Thông tin về lớp thể nghiệm (1A) và lớp đối chứng (1B)
Chất lượng bài

STT

Tên TS
lớp

Giới tính

Thành phần dân tộc

kiểm tra viết đầu
năm

HS
Nam Nữ

Thái

La
Ha

H’Mông HTT

HT

CHT

1

1A

30

14

16

2

7

21

5

10

15

2

1B

30

13

17

3

9

18

6

9

15

82

3.1.2.2. Thời gian và địa bàn thể nghiệm
- Thời gian: Năm học 2016 - 2017
- Địa bàn thể nghiệm: Trường Tiểu học Chiềng Công, Mường La, Sơn La
3.1.3. Nội dung và tiêu chí thể nghiệm
3.1.3.1. Nội dung
Chúng tôi thiết kế hai giáo án Bài 1: Tập viết e, b, bé (Tập viết 1, tập
1, trang 5), bài 2: Tô chữ hoa Q, R (Tập viết 1, Tập 2, trang 29) theo
phương án đề xuất và tiến hành dạy thể nghiệm, kiểm chứng tính hiệu quả của
các phương pháp được sử dụng trong bài học trên lĩnh vực:
- Hứng thú học giờ tập viết của học sinh;
- Năng lực lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng tập viết (qua trả lời
câu hỏi);
- Năng lực vận tri thức và kỹ năng tập viết qua luyện tập thực hành.
3.1.3.2. Tiêu chí thể nghiệm
Với mỗi nội dung trên chúng tôi tiến hành thể nghiệm trên 30 học sinh
và ở từng nội dung đều được cụ thể hoá thành các tiêu chí. Các tiêu chí được
đánh giá theo mức độ khác nhau. Cụ thể:
Thiết kế 1: Tập viết e, b, bé (Tập viết 1, tập 1, trang 5)
a. Hứng thú học giờ tập viết của học sinh
Với nội dung này, tiêu chí để đánh giá theo các 3 mức độ: Mức 1, Mức
2, Mức 3. Theo quy ước:
- Mức độ 1: Chăm chú, lắng nghe, thể hiện sự thích thú.
- Mức độ 2: Có chăm chú, lắng nghe, nhưng không thể hiện sự thích thú.
- Mức độ 3: Không thích, không chú ý học.
b. Năng lực lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng tập viết (qua trả
lời câu hỏi)
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Trong thiết kế giáo viên kiểm tra năng lực lĩnh hội tri thức và hình
thành kĩ năng tập viết thông qua việc trả lời các câu hỏi:
+ Em hãy nhắc lại tên các nét chữ đã được học?
+ Chữ e cao bao nhiêu đơn vị?
+ Chữ e gồm mấy nét? Đó là những nét gì?
+ Chữ b cao bao nhiêu đơn vị?
+ Chữ b gồm mấy nét? Đó là những nét gì?
+ Phân tích cấu tạo chữ bé?
+ Nêu độ cao của các con chữ trong chữ bé?
+ Nêu cách đặt dấu thanh trong khi viết chữ bé?
Tiêu chí đánh giá cho nội dung này như sau:
- Mức độ hoàn thành tốt: trả lời đầy đủ về cấu tạo chữ b, chữ e, bé và
cách đặt dấu thanh, diễn đạt lưu loát, rõ ràng.
- Mức độ hoàn thành: trả lời đầy đủ về cấu tạo chữ b, chữ e, bé và cách
đặt dấu thanh nhưng diễn đạt chưa lưu loát.
- Mức độ chưa hoàn thành: trả lời không đầy đủ và chưa chính xác về
cấu tạo chữ b, chữ e, bé và cách đặt dấu thanh.
c. Năng lực vận tri thức và kỹ năng tập viết qua luyện tập thực hành
- Mức độ hoàn thành tốt: Viết đủ nội dung bài (1 dòng chữ e, 1 dòng
chữ b, 1 dòng chữ bé), viết đúng hình dáng, đúng độ cao, viết liền nét, đúng vị
trí dấu thanh trình bày sạch, đẹp.
- Mức độ hoàn thành: Viết đủ nội dung bài (1 dòng chữ e, 1 dòng chữ
b, 1 dòng chữ bé), có một số nét chữ viết chưa đẹp.
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- Mức độ chưa hoàn thành: Viết chưa đủ nội dung bài, viết chưa đúng
mẫu chữ, trình bày chưa đẹp.
Thiết kế 2: Tô chữ hoa Q, R (Tập viết 1, Tập 2, trang 29)
a. Hứng thú học giờ tập viết của học sinh
Với nội dung này, tiêu chí được đánh giá theo các mức độ: Mức 1, mức
2, mức 3. Theo quy ước:
+ Mức độ 1: Chăm chú, lắng nghe, thể hiện sự thích thú.
+ Mức độ 2: Có chăm chú, lắng nghe, nhưng không thể hiện sự thích thú.
+ Mức độ 3: Không thích, không chú ý học.
b. Năng lực lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng tập viết (qua trả
lời câu hỏi)
Trong thiết kế giáo viên kiểm tra năng lực lĩnh hội tri thức và hình
thành kĩ năng tập viết thông qua việc trả lời các câu hỏi:
+ Chữ hoa Q gần giống với chữ nào đã học?
+ Chữ hoa Q giống và khác chữ hoa O ở điểm nào?
+ Chữ hoa Q cao mấy đơn vị?
+ Chữ hoa Q gồm mấy nét?
+ Theo em chữ Q được tô như thế nào?
+ Chữ hoa R gần giống với chữ nào đã học?
+ Chữ hoa R giống và khác chữ hoa P ở điểm nào?
+ Chữ hoa R cao mấy đơn vị?
+ Chữ hoa R gồm mấy nét?
+ Theo em chữ R được tô như thế nào?
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+ Bài viết có mấy vần? mấy từ?
+ Em có nhận xét gì về độ cao của các con chữ?
+ Nêu khoảng cách giữa các con chữ?
+ Trong bài có chữ nào khó viết?
+ Khoảng cách giữa s và ă trong chữ sắc phải viết như thế nào?
Tiêu chí đánh giá cho nội dung này như sau:
- Mức độ hoàn thành tốt: trả lời được về cấu tạo, độ cao của các chữ
hoa Q, R, đặc điểm của các vần ăc – ăt – ươt – ươc, các từ dìu dắt - màu sắc –
xanh mướt – dòng nước, diễn đạt lưu loát, rõ ràng.
- Mức độ hoàn thành: trả lời được về cấu tạo, độ cao của các chữ hoa
Q, R, đặc điểm của các vần ăc – ăt – ươt – ươc, các từ dìu dắt - màu sắc –
xanh mướt – dòng nước nhưng diễn đạt chưa lưu loát.
- Mức chưa hoàn thành: trả lời không đúng nội dung của câu hỏi hoặc
chỉ trả lời chưa được một 50% số câu hỏi.
c. Năng lực vận tri thức và kỹ năng tập viết qua luyện tập thực hành
- Mức độ hoàn thành tốt: Tô được chữ hoa Q, R cỡ vừa; viết được
các vần ăt, ăc, ươt, ươc cỡ vừa; viết được các từ dìu dắt, màu sắc, xanh mướt,
dòng nước cỡ nhỏ (mỗi chữ, mỗi từ viết 1 dòng). Viết đúng, đẹp, thẳng dòng,
đúng cỡ chữ, viết liền nét, đúng vị trí dấu thanh, trình bày sạch.
- Mức độ hoàn thành: Tô được chữ hoa Q, R cỡ vừa; viết được các
vần ăt, ăc, ươt, ươc cỡ vừa; viết được các từ dìu dắt, màu sắc, xanh mướt, dòng
nước cỡ nhỏ (mỗi chữ, mỗi từ viết 1 dòng). Có một số chữ viết chưa đúng cỡ
chữ, chưa liền nét, viết chưa đúng vị trí dấu thanh.
- Mức độ chưa hoàn thành: Chưa viết hết nội dung bài, chữ viết chưa
đúng mẫu chữ, trình bày còn bẩn.
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3.1.3.3. Phương pháp thể nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm theo bốn bước:
Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện thể nghiệm:
- Gặp gỡ BGH, GV, HS để xin ý kiến và trình bày mục đích, nội dung thể
nghiệm; lập kế hoạch và xây dựng mẫu phiếu khảo sát (phụ lục 2, phụ lục 3).
- Xác định đối tượng khảo sát:
+ Khảo sát hai lớp: lớp 1A (lớp thể nghiệm - TN) và lớp 1B (lớp đối
chứng - ĐC)
+ Mẫu nghiên cứu là 60 học sinh/ 2 lớp
Bước 2: Thể nghiệm: Thiết kế giáo án trong đó có áp dụng các biện
pháp rèn kĩ năng Tập viết cho HS lớp 1 (đã đề xuất ở chương 2) và tiến hành
dạy tiết thực nghiệm ở lớp thể nghiệm (1A); xây dựng mẫu phiếu khảo sát GV
về thực trạng dạy phân môn Tập viết; phiếu phỏng vấn HS về hứng thú học
phân môn Tập viết.
Bước 3: Giao bài tập viết cho học sinh và thu bài để đánh giá kết quả thể
nghiệm.
Bước 4: Nhận xét chung về kết quả thể nghiệm. Sau khi tiến hành các
biện pháp thể nghiệm, thông qua kết quả thu được chúng tôi tiến hành phương
pháp so sánh, đối chiếu kết quả với lớp đối chứng (1B) là lớp vẫn tiến hành
dạy phân môn Tập viết như thường ngày, rút ra kết luận về tính hiệu quả của
các biện pháp đã sử dụng nhằm nâng cao kĩ năng rèn viết cho HS lớp 1 trên
cơ sở đó đề xuất với GV và HS.
3.2. Thiết kế thể nghiệm
3.2.1. Định hướng thiết kế
Thiết kế (giáo án) là việc làm quan trọng trong quá trình dạy học của
giáo viên. Đây là quá trình giáo viên kiến tạo hoạt động dạy cho mình và học
của học sinh nhằm đạt được mục tiêu bài học về kiến thức, kĩ năng, tình cảm.
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Hoạt động này cũng là yếu tố để phát huy tính tích cực của học sinh trong quá
trình học tập. Để có một giáo án phát huy tính tích cực của HS, trong quá
trình thiết kế, chúng tôi đã chú ý lựa chọn nội dung sao cho phù hợp với lứa
tuổi HS lớp 1, nhất là đối với HS dân tộc thiểu số. Tôi lựa chọn 2 thiết kế
thuộc 2 dạng bài khác nhau (Thiết kế 1: Bài 2 Tập viết chữ e, b, bé (Tập viết
1, tập 1, trang 5); Thiết kế 2: Bài 19 Tô chữ hoa Q, R (Tập viết lớp 1, Tập 2,
trang 29). Trong hai thiết kế này, tôi đã tuân thủ thực hiện theo nguyên tắc
tương tác đa chiều: giữa GV với HS, giữa HS với nhau (chú trọng cả hoạt
động dạy của người dạy và hoạt động học của người học). Cụ thể:
- Bám sát mục tiêu giáo dục, nội dung dạy học, đặc trưng môn học; phù
hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp 1, với các bước cơ bản để
soạn một thiết kế như sau:
+ Xác định mục tiêu bài học được xác định cho người học: Sau khi học
xong học sinh phải đạt được kiến thức, kỹ năng, thái độ gì ? Học sinh làm
được gì ?
+ Xác định công việc chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
+ Xác định nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học.
+ Thiết kế các hoạt động dạy - học cụ thể.
- Tạo động lực học tập cho HS. Để duy trì và phát triển động lực học
tập của học sinh giáo viên phải: Biết tạo không khí thuận lợi cho học tập tích
cực; Liên tục đề ra những thử thách vừa sức; Làm cho các mục tiêu học tập
luôn có ý nghĩa; Linh hoạt thay đổi các hình thức động viên học tập. VD:
Hoạt động đánh giá kết quả bài học: kết hợp đánh giá của giáo viên với tự
đánh giá của học sinh và cần phải: bám sát mục tiêu, đảm bảo được nhiều học
sinh và đảm bảo thời gian….
3.2.2. Mô tả thiết kế
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Chúng tôi biên soạn 2 giáo án có sử dụng các biện pháp rèn kĩ năng viết
chữ cho học sinh lớp 1. Sở dĩ tôi chọn thực nghiệm trong giờ Tập viết bởi
trong giờ học này học sinh được thực hành nhiều hơn, giáo viên vận dụng
được nhiều phương pháp đặc trưng của phân môn Tập viết, cụ thể là:
3.2.2.1. Bài thiết kế dạy thực nghiệm
* Thiết kế 1: Tập viết e, b, bé (Tập viết 1, tập 1, trang 5)
(Thiết kế chi tiết ở phần phụ lục 1)
* Thiết kế 1: Tô chữ hoa Q, R (Tập viết 1, Tập 2, trang 29)
(Thiết kế chi tiết ở phần phụ lục 1)
3.2.2.2. Mô tả thiết kế thực nghiệm
* Thiết kế 1: Tập viết e, b, bé (Tập viết 1, tập 1, trang 5)
Chúng tôi thiết kế giáo án này với mục đích giúp học sinh đạt được
mục tiêu của bài học: về kiến thức nắm được cấu tạo và cách viết chữ e, b, bé,
hiểu nghĩa tiếng bé. Về kĩ năng, rèn học sinh viết đúng: e, b, bé kiểu chữ viết
thường, cỡ vừa theo vở tập viết; Viết được các dấu thanh theo quy trình viết
liền mạch. Về thái độ, giáo dục học sinh có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp,
kiên trì tập viết.
Đồ dùng dạy học được GV sử dụng trong bài gồm mẫu chữ e, b, trong
khung chữ, chữ viết mẫu của GV trên bảng, tranh ảnh minh họa em bé. HS
chuẩn bị vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng, bộ thực hành Tiếng Việt.
“Phương pháp dạy học” chỉ ra được các phương pháp GV sử dụng
trong tiết dạy.
“Kiểm tra bài cũ” giúp HS tái hiện lại kiến thức đã học về các nét chữ
đã được học. Sau đó GV đánh giá nhận xét, khích lệ HS học tập tốt.
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Phần “Giới thiệu bài” GV sử dụng cách giới thiệu nêu bật mục tiêu của
bài học, đưa ra được tên đầu bài và ghi bảng. Có nhiều cách giới thiệu bài
khác nhau: Giới thiệu trực tiếp hoặc thông qua trò chơi, câu đố, tranh ảnh... để
giới thiệu nội dung bài học.
Phần Hướng dẫn HS viết chữ e, b
Giáo viên gợi ý đặt câu hỏi và thông qua chữ mẫu e – b trên bảng lớp
để HS nhận biết và phân tích hình dáng, cấu tạo của chữ e – b (Chữ gồm mấy
nét, là những gì ? Các nét chữ đó như thế nào ? sự liên kết phối hợp của các
nét ra sao ? Điểm đặt bút, điểm dừng bút của chữ ở vị trí nào trên dòng kẻ?)
Quan sát chữ mẫu, HS sẽ khắc sâu biểu tượng về chữ đang học. Sau khi phân
tích cấu tạo và cách viết chữ cái e – b, GV phân tích cách viết và mô phỏng
cách viết bằng cách chỉ theo nét chữ viết của từng con chữ, dấu phụ theo quy
trình viết. HS thực hành viết trên không trung chữ e, b. Giáo viên viết mẫu
theo nội dung viết chữ phối hợp giảng giải cách viết.
Học sinh luyện tập viết vào bảng con chữ cái e – b, 1 – 2 HS viết trên
bảng lớp. GV chọn ra một số bảng đạt và chưa đạt đưa ra trước lớp, yêu cầu cả
lớp nhận xét chữ viết của nhau về cấu tạo chữ, nét chữ, nét nối,… Phát hiện
chữ viết đẹp, những chỗ viết sai, HS tự đều chỉnh sửa chữa. Giáo viên chữa lại
những sai sót của HS và lưu ý HS cách viết chữ e – b cho đúng mẫu chữ.
“Hướng dẫn HS viết chữ bé
GV đặt câu hỏi cho HS nêu cấu tạo và cách viết chữ bé (phân tích cấu
tạo chữ bé? Nêu độ cao của các con chữ trong chữ bé? Nêu cách đặt dấu thanh
trong khi viết chữ bé?). Sau đó, GV phân tích cách viết và mô phỏng cách viết
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bằng cách chỉ theo nét chữ viết của từng con chữ, dấu phụ theo quy trình viết.
HS thực hành viết bé trên không trung. Giáo viên viết mẫu theo nội dung viết
chữ phối hợp giảng giải cách viết.
Học sinh luyện tập viết vào bảng con tiếng bé, 1 – 2 HS viết trên bảng
lớp. GV chọn ra một số bảng đạt và chưa đạt đưa ra trước lớp, yêu cầu cả lớp
nhận xét chữ viết của nhau về cấu tạo chữ, nét chữ, nét nối,… Phát hiện chữ
viết đẹp, những chỗ viết sai, HS tự đều chỉnh sửa chữa. Giáo viên chữa lại
những sai sót của HS và lưu ý HS cách viết tiếng bé cho đúng mẫu chữ.
Bước “Hướng dẫn học sinh viết vào vở” GV nêu yêu cầu và nội dung
cần viết trong bài tập viết (điểm đặt bút, khung chữ, đường kẻ dòng viết của
từng dòng…). Cho HS quan sát vở mẫu để HS học tập cách viết đúng, viết đẹp.
Học sinh thực hành viết vào vở (1 dòng chữ e, 1 dòng chữ b, 1 dòng chữ bé).
Giáo viên hướng dẫn cá nhân học sinh viết chữ (sữa chữa sai, tư thế ngồi viết,
cách cầm bút, cách để vở) sau đó GV nhận xét, đánh giá bài của một số HS.
Phần “Củng cố - dặn dò” GV củng cố kiến thức trọng tâm bằng cách
thức sau: Hỏi HS về cấu tạo của chữ bé. Tổ chức trò chơi dùng bộ chữ rời cho
HS thi ghép nét tạo thành chữ bé. Sử dụng bài viết của học sinh trong vở để
cùng HS nhận xét, rút kinh nghiệm khuyết điểm về kĩ năng viết chữ.
Trong thiết kế GV sử dụng đa dạng các phương pháp rèn chữ viết cho
HS (Sử dụng phương pháp trực quan: quan sát mẫu chữ in và quan sát GV
viết mẫu; bằng hệ thống câu hỏi đàm thoại, gợi mở để HS nắm được cấu tạo
và cách viết chữ e – b – bé, phương pháp Luyện tập thực hành, phương pháp
trò chơi “Ghép nét chữ tạo thành chữ cái”, phương pháp nêu gương...
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Hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong bài là hoạt động chung cả lớp
theo dõi GV hướng dẫn cách viết chữ, hoạt động cá nhân viết vào bảng và
viết vào vở Tập viết...
Điểm mới của thiết kế thực nghiệm so với thiết kế thông thường đó là
GV phân tích cách viết và mô phỏng cách viết bằng cách chỉ theo nét chữ viết
của từng con chữ, dấu phụ theo quy trình viết. HS thực hành viết trên không
trung để hình dung ra cách viết chữ. Cho HS quan sát vở mẫu để HS học tập
cách viết đúng, viết đẹp. Tổ chức trò chơi củng cố nội dung bài nhằm tạo
hứng thú để HS thích học môn học. Trong khi tổ chức dạy học bài tập viết e,
b, bé GV cần chú ý đến việc viết mẫu thật chuẩn, phân tích chậm và kĩ cách
viết chữ e, b, bé bởi vì với HS dân tộc ngôn ngữ của các em còn hạn chế, sự
tiếp thu kiến thức của các em chủ yếu là thông qua việc học ở trên lớp. Kết
thúc các bài tập tô, đây là bài đầu tiên HS được tập viết chữ vào vở. Đối với
con chữ e, b có nét khó, GV cần viết chậm và phối hợp giảng giải cách viết.
sau đó có thể trích đoạn chỗ viết khó ở phần bảng phụ (VD: nét thắt của chữ
b, chữ ).
* Thiết kế 2: Tô chữ hoa Q, R (Tập viết 1, Tập 2, trang 29)
Thiết kế vẫn đảm bảo cấu trúc như giáo án dạy học thông thường gồm
các phần chính: Mục tiêu, đồ dùng dạy học, các hoạt động dạy học chủ yếu
(kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới, hướng dẫn HS tập viết chữ e – b, hướng
dẫn HS tập viết tiếng bé, hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết, củng cố dặn
dò. Bài dạy sử dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đặc trưng
của phân môn Tập viết. Cụ thể:
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“Mục tiêu” là những yêu cầu HS cần đạt được sau bài học (Học sinh
biết tô các chữ Q, R. Viết đúng các vần: ăt, ăc, ươc, ươt. Viết đúng các từ
ngữ: màu sắc, dìu dắt, dòng nước, xanh mướt; Biết viết chữ thường, cỡ
chữ đúng kiểu, đều tay, đưa bút theo đúng qui trình viết, giãn đúng khoảng
cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở tập viết. Giáo dục HS có ý thức
giữ vở sạch, viết chữ đẹp, kiên trì tập viết.
“Đồ dùng dạy học” là phần chuẩn bị các đồ dùng của GV và HS để
GV sử dụng làm phương tiện hướng dẫn HS hiểu được cấu tạo và cách viết
theo yêu cầu của bài, HS sử dụng đồ dùng học tập để thực hành lĩnh hội tri
thức mà GV truyền thụ (viết được các chữ theo yêu cầu của bài).
“Phương pháp dạy học” chỉ ra được các phương pháp GV sử dụng
trong tiết dạy.
“Kiểm tra bài cũ” giúp HS tái hiện lại kiến thức đã học về cách viết
chữ cái HS đã được học ở tiết trước (chữ O, chữ P). Sau đó GV đánh giá
nhận xét, khích lệ HS học tập tốt.
Phần “Giới thiệu bài” GV sử dụng cách giới thiệu nêu bật mục tiêu của
bài học, đưa ra được tên đầu bài và ghi bảng (Giờ tập viết hôm nay các em sẽ
tập tô chữ hoa Q, R và tập viết các vần ăt, ăc, ươt, ươc từ ngữ ứng dụng màu
sắc, dìu dắt, dòng nước, xanh mướt).
Phần “Hướng dẫn HS tô chữ hoa Q, R”
Giáo viên gợi ý đặt câu hỏi và thông qua chữ hoa mẫu Q, R trên bảng
lớp để HS nhận biết và phân tích hình dáng, cấu tạo của chữ hoa Q, R (Chữ
gồm mấy nét, là những gì? Các nét chữ đó như thế nào? sự liên kết phối hợp
của các nét ra sao? Điểm đặt bút, điểm dừng bút của chữ ở vị trí nào trên dòng
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kẻ?) Quan sát chữ mẫu, HS sẽ phát hiện được sự giống nhau và khác nhau của
chữ đang học với chữ đã học (so sánh chữ Q với chữ O, chữ R với chữ P),
từ đó khắc sâu biểu tượng về chữ đang học. Sau khi phân tích cấu tạo và cách
viết chữ hoa Q - R, GV phân tích cách viết và mô phỏng cách viết bằng
cách chỉ theo nét chữ viết của từng con chữ, dấu phụ theo quy trình viết. Giáo
viên viết mẫu theo nội dung viết chữ phối hợp giảng giải cách viết.
Học sinh viết chữ hoa Q, R lên không trung sau đó luyện tập viết vào
bảng con chữ hoa Q - R, 1 – 2 HS viết trên bảng lớp. GV chọn ra một số
bảng đạt và chưa đạt đưa ra trước lớp, yêu cầu cả lớp nhận xét chữ viết của
nhau về cấu tạo chữ, nét chữ, nét nối,… Phát hiện chữ viết đẹp, những chỗ
viết sai, HS tự đều chỉnh sửa chữa. Giáo viên chữa lại những sai sót của HS
và lưu ý HS cách viết chữ Q, R cho đúng mẫu chữ.
Bước “Hướng dẫn HS viết vần và từ ngữ ứng dụng”: Thông qua bảng
viết sẵn các vần và từ ứng dụng của bài học, HS đọc các vần và từ ngữ ứng
dụng (cá nhân, cả lớp) sau đó HS phân tích cấu tạo của các vần và từ ứng
dụng, nhắc lại cách nối giữa các con chữ, cách đưa bút. GV phân tích cách
viết và mô phỏng cách viết bằng cách chỉ theo nét chữ viết của từng con chữ,
dấu phụ theo quy trình viết. Giáo viên viết mẫu theo nội dung viết chữ phối
hợp giảng giải cách viết.
Học sinh luyện tập viết vào bảng con các vần và từ ngữ ứng dụng, một
số HS viết trên bảng lớp. GV chọn ra một số bảng đạt và chưa đạt đưa ra
trước lớp, yêu cầu cả lớp nhận xét chữ viết của nhau về cấu tạo chữ, nét chữ,
nét nối,… Phát hiện chữ viết đẹp, những chỗ viết sai, HS tự đều chỉnh sửa
chữa. Giáo viên chữa lại những sai sót của HS và lưu ý HS cách viết cho đúng
mẫu chữ.
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Bước “Hướng dẫn học sinh viết vào vở” GV nêu yêu cầu và nội dung
cần viết trong bài tập viết. Cho HS quan sát vở mẫu để HS học tập cách viết
đúng, viết đẹp. Học sinh thực hành viết vào vở. Giáo viên hướng dẫn cá nhân
học sinh viết chữ (sữa chữa sai, tư thế ngồi viết, cách cầm bút) sau đó GV
nhận xét, đánh giá bài của một số HS, khen những em viết đẹp, tiến bộ.
Phần “Củng cố - dặn dò” GV củng cố kiến thức trọng tâm bằng cách
thức sau: Hỏi HS về cấu tạo của chữ hoa Q - R. Tổ chức trò chơi thi viết
nhanh, viết đẹp chữ xanh mướt. Sử dụng bài viết của học sinh trong vở để
cùng HS nhận xét, rút kinh nghiệm khuyết điểm về kĩ năng viết chữ.
Trong thiết kế GV sử dụng đa dạng các phương pháp rèn chữ viết cho
HS (Sử dụng phương pháp trực quan: quan sát mẫu chữ in và quan sát GV
viết mẫu; bằng hệ thống câu hỏi đàm thoại, gợi mở để HS nắm được cấu tạo
và cách viết chữ, phương pháp Luyện tập thực hành, phương pháp trò chơi thi
viết nhanh, viết đẹp chữ xanh mướt, phương pháp nêu gương, phương pháp
phân loại nhóm chữ cái...
Hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong bài là hoạt động chung cả lớp
theo dõi GV hướng dẫn cách viết chữ, hoạt động cặp đôi trao đổi về cách tô
chữ hoa Q, R, hoạt động cá nhân viết vào bảng và viết vào vở Tập viết...
Điểm mới của thiết kế thực nghiệm so với thiết kế thông thường đó là
GV phân tích cách viết và mô phỏng cách viết bằng cách chỉ theo nét chữ viết
của từng con chữ, dấu phụ theo quy trình viết. HS thực hành viết trên không
trung để hình dung ra cách viết chữ. Cho HS quan sát vở mẫu để HS học tập
cách viết đúng, viết đẹp. Tổ chức trò chơi củng cố nội dung bài nhằm tạo
hứng thú để HS thích học môn học. Trong khi tổ chức dạy học bài tô chữ hoa
Q, R GV cần chú ý đến việc viết mẫu thật chuẩn, phân tích chậm và kĩ cách
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viết chữ hoa Q, R bởi vì với HS dân tộc ngôn ngữ của các em còn hạn chế,
sự tiếp thu kiến thức của các em chủ yếu là thông qua việc học ở trên lớp.
3.3. Kết quả thể nghiệm
Sau khi tiến hành thể nghiệm, chúng tôi kiểm tra chất lượng của HS và
thu được kết quả như sau:
3.3.1. Hứng thú học giờ tập viết của học sinh.
Bảng 3.2. Tổng hợp mức độ hứng thú học viết chữ của học sinh lớp 1 sau
thể nghiệm
Lớp

Số lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

HS

SL

%

SL

%

SL

%

1A (lớp thể nghiệm)

30

15

50

12

40

3

10

1B (lớp đối chứng)

30

6

20

15

50

9

30

Từ bảng số liệu, chúng tôi biểu diễn dưới dạng biểu đồ như sau:
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Lớp Thể nghiệm
Lớp Đối chứng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Qua bảng số liệu và biểu đồ chúng ta thấy rằng, mức độ hứng thú học
viết chữ của lớp thể nghiệm cao hơn so với lớp đối chứng. Thể hiện ở mức độ
1 thể hiện sự thích thú của lớp thể nghiệm hơn 9 em so với lớp đối chứng,
mức 2 có chăm chú lắng nghe nhưng không thể hiện sự thích thú và mức 3
không thích, không chú ý học ở lớp thể nghiệm ít hơn lớp đối chứng. Mức độ
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hứng thú học viết chữ của HS ảnh hưởng rất lớn đến năng lực lĩnh hội tri thức
và hình thành kĩ năng tập viết qua trả lời câu hỏi.
3.3.2. Năng lực lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng tập viết qua trả
lời câu hỏi.
Bảng 3.3. Tổng hợp năng lực lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng tập
viết qua trả lời câu hỏi sau thể nghiệm.
Lớp
1A
(lớp thể nghiệm)
1B
(lớp đối chứng)

Số lượng HS

HTT

HT

CHT

SL

%

SL

%

SL

%

30

18

60

12

40

0

0

30

12

40

15

50

3

10

Bảng tổng hợp trên được biểu diễn dưới dạng sơ đồ như sau:
20
15
Lớp Thể nghiệm
Lớp Đối chứng

10
5
0
Hoàn thành tốt

Chưa hoàn thành

Hoàn thành

Qua kết quả thể nghiệm ở hai lớp thể nghiệm và đối chứng chúng ta
thấy lớp thể nghiệm có áp dụng các biện pháp rèn kĩ năng viết cho học sinh
lớp 1 nên đạt kết quả cao hơn ở lớp đối chứng. Cụ thể: Ở lớp thể nghiệm có
18/30 HS hoàn thành tốt trả lời được đúng các câu hỏi GV đưa ra (đạt 60%);
10/30 HS hoàn thành chiếm 33,3%; không có HS chưa hoàn thành. Trong khi
đó ở lớp đối chứng chỉ có 12/30 HS hoàn thành tốt trả lời được đúng các câu
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hỏi GV đưa ra (đạt 60%); 15/30 HS hoàn thành chiếm 50%; vẫn còn 3/30 HS
chưa hoàn thành (chiếm 10%).
3.3.3. Năng lực vận dụng tri thức và kĩ năng tập viết qua luyện tập
thực hành.
Thông qua việc thể nghiệm qua hai thiết kế. Cuối giờ học chúng tôi tiến
hành thu vở của HS ở cả hai lớp thể nghiệm, lớp đối chứng và đánh giá, phân
loại mức độ vận dụng tri thức và kĩ năng tập viết qua luyện tập thực hành thể
hiện qua bảng kết quả sau:
Bảng 3.4. Tổng hợp năng lực vận dụng tri thức và kỹ năng tập viết qua
luyện tập thực hành
Lớp

Số lượng

HTT

HT

CHT

HS

SL

%

SL

%

SL

%

1A (lớp thể nghiệm)

30

17

56,7

13

43,3

0

0

1B (lớp đối chứng)

30

9

30

18

60

3

10

Bảng 3.4 thể hiện qua biểu đồ sau:
20
15
Lớp Thể nghiệm
Lớp Đối chứng

10
5
0
Hoàn thành tốt

Chưa hoàn thành

Hoàn thành

Bảng 3.4 tổng hợp năng lực vận dụng tri thức và kĩ năng tập viết qua
luyện tập thực hành cho thấy: Ở lớp thể nghiệm có 17/30 HS hoàn thành tốt
chiếm 56,7%, 13/30 HS hoàn thành, không có HS nào chưa hoàn thành.
Trong khi đó ở lớp đối chứng chỉ có 9/30 HS hoàn thành tốt, 18/30 HS hoàn
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thành, vẫn còn 3/30 HS chưa hoàn thành chiếm 10%. Số HS chưa hoàn thành
ở lớp đối chứng.
Từ các bảng số liệu 3.2, 3.4, 3.4 có thể cho ta thấy được: Đối với lớp
thể nghiệm, việc vận dụng một số biện pháp tích cực góp phần nâng cao hiệu
quả dạy học Tập viết làm cho kết quả học tập của HS nâng lên rõ rệt. Phần
lớn HS thực sự hòa mình vào buổi học, sự tập trung chú ý của HS vào bài học
rất cao, HS chăm chỉ và cũng có ý thức hơn khi viết bài nên bài viết khá sạch
sẽ và có tính thẩm mĩ cao. Những em trước kia thường sai về độ cao và khó
viết được liền nét thì giờ đã thực hiện được một cách thành thạo. Ngược lại, ở
lớp đối chứng, hiện tượng HS không tập trung chú ý vào bài học còn khá phổ
biến. Nội dung bài học vẫn mang tính áp đặt, rập khuôn, phương pháp dạy
học không chú ý tới rèn chữ viết cho HS. Do đó, tình trạng HS viết ẩu, viết
xấu vẫn còn là phổ biến, bài viết vẫn còn nguệch ngoặc, không rõ ràng. Kết
quả bài viết của HS còn thấp.
Như vậy, với kết quả thể nghiệm và nhận xét như trên, chúng tôi đi đến
kết luận rằng việc vận dụng các biện pháp mà luận văn đề xuất vào dạy học
Tập viết cho HS là hoàn toàn có tác dụng và có tính khả thi. Khi áp dụng các
phương pháp, hình thức tổ chức mới trong tiết Tập viết lớp 1 trong giờ học
thể nghiệm thì hiệu quả thu được sẽ cao hơn hẳn so với việc chỉ áp dụng các
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học thông thường ở lớp đối chứng. Điều
này đóng góp một phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng phân môn Tập
viết nói riêng và các môn học khác nói chung ở lớp 1, trường Tiểu học Chiềng
Công. Các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học này có thể áp dụng được
trong khi dạy học phân môn Tập viết ở lớp 2, lớp 3.
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Như vậy, qua một quá trình học tập và nghiên cứu những vấn đề liên
quan đến Tập viết. Ở chương 3, tác giả đã tiến hành thể nghiệm sư phạm đối
với phân môn Tập viết ở lớp 1, áp dụng một cách hợp lí và khoa học các biện
pháp đã đề ra ở chương 2 và bước đầu thu được thành công nhất định. Mặc dù
sự chênh lệch về kết quả giữa lớp TN và lớp ĐC chưa lớn nhưng điều đó đã
khẳng định các biện pháp mà luận văn đề xuất đã góp phần nâng cao hiệu quả
dạy học Tập viết cho HS lớp 1 (được thể hiện qua bảng thống kê số liệu, số
lượng HS thích học phân môn Tập viết ở lớp thể nghiệm chiếm đến 50%).
Trong khi đó thì lớp đối chứng chỉ thay đối rất nhỏ, hiện tượng HS không chú
ý vào bài học còn khá phổ biến nên số lượng HS lĩnh hội tri thức qua trả lời
câu hỏi chỉ dừng ở mức 40%, khả năng vận dụng tri thức và kĩ năng Tập viết
qua luyện tập thực hành mức hoàn thành tốt chỉ dừng lại ở mức 30%. Những
kết quả thu được sau khi thể nghiệm đã khẳng định tính khả thi và tính hiệu
quả của các phương án đề xuất trong luận văn.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
1.1. Việc rèn kĩ năng viết chữ cho HS tiểu học là một vấn đề cấp thiết
đang được đặt ra cho tất cả những người làm công tác giáo dục. Phân môn Tập
viết có vị trí quan trọng trong cơ cấu chương trình môn Tiếng Việt nói riêng,
các môn học ở nhà trường phổ thông nói chung. Tập viết không chỉ là công cụ
giúp HS chiếm lĩnh văn hóa, trau dồi kiến thức, tư duy để học tập mà nó còn
tạo điều kiện ban đầu trong hành trang ngôn ngữ cả một đời người trong các
em, ngoài ra nó còn rèn cho HS tính kiên trì, cẩn thận và óc thẩm mĩ giúp các
em hoàn thiện nhân cách bản thân. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, phân môn
Tập viết phải là một môn học được coi trọng trong nhà trường và việc tập viết,
luyện chữ đẹp, viết đúng với chuẩn chữ viết tiếng Việt là một việc làm hết sức
cần thiết. Và đặc biệt đối với các em HS lớp 1 - là lớp đầu cấp, thì việc viết xấu
sẽ hình thành thói quen và ảnh hưởng không nhỏ đến sau này.
1.2. Nghiên cứu vấn đề “Rèn kĩ năng tập viết cho học sinh lớp 1 trường
Tiểu học Chiềng Công, Mường La, Sơn La” tác giả đã nhấn mạnh thêm vị trí
vai trò của chữ viết nói chung và của phân môn Tập viết nói riêng. Tập viết là
một trong những phân môn có tầm quan trọng đặc biệt ở tiểu học, nhất là đối
với lớp 1. Phân môn Tập viết trang bị cho HS bộ chữ cái Latinh và những yêu
cầu kĩ thuật để sử dụng nó trong học tập và giao tiếp. Với ý nghĩa này, Tập
viết không những có quan hệ mật thiết tới chất lượng học tập ở các môn học
khác mà còn rèn luyện một trong những kĩ năng hàng đầu của học Tiếng Việt
– kĩ năng viết chữ.
Dạy Tập viết cho HS lớp 1, để dạy tốt từng tiết tập viết cho học sinh,
giáo viên phải nắm chắc kiến thức, quy trình kỹ thuật viết chữ theo hai giai
đoạn: hình thành biểu tượng về chữ viết và hoàn thành biểu tượng về chữ viết
cho HS. Trong quá trình đó, GV cần vận dụng các phương pháp dạy học cụ
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thể, phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình tuân theo nguyên tắc từ dễ
đến khó, từ viết thử đến viết bảng và viết vào vở, đến tư thế ngồi viết, cách
cầm bút… Trong dạy học Tập viết lớp 1, GV cần phải thường xuyên sử dụng
các phương pháp tổ chức các trò chơi như thi viết nhanh, viết đúng và đẹp
nhằm tạo sự hứng thú rèn luyện viết cho học sinh.
Ngoài ra để giúp học sinh viết đúng, viết đẹp rất cần ở GV sự tỉ mỉ uốn
nắn từng nét cho HS, sự kiên nhẫn làm đi làm lại nhiều lần, giúp HS quan sát
chính xác từ hình dáng, cấu tạo tới độ lớn của chữ, hiểu được ý nghĩa của các
từ ngữ, câu, bài ứng dụng mà các em luyện viết. Điều đó, đòi hỏi một tấm
lòng yêu thương học trò và một tinh thần trách nhiệm cao của thầy cô giáo.
Việc tìm ra khó khăn và hướng khắc phục cùng với sự dạy dỗ công phu của
các thầy cô giáo theo một phương pháp khoa học và với sự nỗ lực của mỗi
học sinh thì chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng chữ viết.
1.3. Bằng quá trình thực tiễn, tác giả đã tiến hành tìm hiểu thực trạng
dạy - học Tập viết lớp 1 trường TH Chiềng Công và nhận thấy các GV đã có
sự quan tâm đến việc rèn các kĩ năng viết cho HS và đã có sử dụng một số
biện pháp đặc thù trong quá trình dạy học Tập viết. 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 HS. Hơn nữa qua tìm hiểu thực tế, dự giờ và
dùng phiếu điều tra, chúng tôi cũng thấy được một số khó khăn mà GV và HS
gặp phải trong quá trình dạy và học. HS lớp 1 còn quá nhỏ nên sự tập trung
chú ý chưa cao, tay của các em nhanh mỏi… Theo điều tra khảo sát cho thấy
thì tỉ lệ đúng về viết liền nét, đúng về độ cao, đúng về vị trí dấu thanh vẫn còn
chiếm số lượng khá khiêm tốn. Chính vì vậy đã dẫn đến thực trạng chữ viết
của HS lớp 1 vẫn còn chưa đẹp, chữ cẩu thả, và tốc độ viết còn chậm. Và như
vậy, một thực tế đáng buồn về chất lượng dạy học Tập viết trong nhà trường
còn ở mức thấp là điều không thể tránh khỏi. Từ thực tế cũng cho thấy, việc
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nâng cao chất lượng dạy học tập viết ở lớp 1 dựa vào rất nhiều yếu tố khách
quan, chủ quan, về phía GV, về phía HS và là vấn đề được quan tâm hàng
đầu. Các biện pháp đề xuất ở trên cũng như quá trình thể nghiệm mới chỉ là
bước đầu tìm hiểu, khám phá, tập dượt trong công tác nghiên cứu. Hi vọng đó
sẽ là những ý kiến tham khảo cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy phân
môn Tập viết, nhằm nâng cao chất lượng môn học nói riêng, chất lượng Tiểu
học nói chung.
1.4. Qua nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, tác giả đã đề xuất một số
biện pháp nhằm góp phần khắc phục những khó khăn nêu trên. Đó chính là
hướng dẫn HS nắm bắt một số thuật ngữ cơ bản trong Tập viết như: độ cao,
đường kẻ dọc, đường kẻ ngang…, hướng dẫn HS cách viết liền nét giữa các
chữ cái để tạo thành chữ ghi tiếng với những trường hợp cụ thể là viết nối
thuận lợi và viết nối không thuận lợi, hướng dẫn HS viết dấu phụ và viết dấu
thanh. Ngoài ra, tác giả còn đề xuất được biện pháp hướng dẫn HS và GV sử
dụng bảng con và các đồ dùng trực quan khi dạy học Tập viết. Tác giả cũng
không quên biện pháp rèn những tư thế cơ bản cho HS khi ngồi tập viết. Các
biện pháp trên đã thiết kế thể nghiệm và bước đầu đã chứng minh được tính
khả thi của các phương án đề xuất.
2. Khuyến nghị
- Đối với trường tiểu học
+ Trang bị đầy đủ hơn đồ dùng trực quan: chữ mẫu, chữ ghép, chữ theo
bộ, phù hợp với vở HS. Bên cạnh bộ chữ thực hành Tiếng Việt có bộ chữ vui
học tập giúp củng cố cho HS cách viết cấu tạo chữ.
+ Nên trang bị cho mỗi GV bộ chữ hoa mẫu theo kiểu lật từng trang hiện
ra từng nét chữ để giúp HS có hình ảnh cụ thể, sinh động về chữ mẫu cần viết.
+ Thường xuyên tổ chức các cuộc thi “Viết chữ đẹp” cho HS và GV.
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+ Trưng bày các bài viết đẹp, tập vở sạch cho học sinh toàn trường
tham khảo.
+ Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để học hỏi kinh nghiệm của
các đồng nghiệp, các trường có phong trào “Vở sạch – Chữ đẹp” tiêu biểu.
- Đối với giáo viên
+ GV cần coi trọng hơn nữa việc sử dụng các phương pháp dạy học
tích cực để rèn cho học sinh các kỹ năng viết chữ cho HS.
+ GV phải nhận thức được rằng, ngay từ lớp 1 cần bồi dưỡng cho học
sinh có được đức tính và thái độ cần thiết như: lòng say mê, ý chí kiên trì, tính
cẩn thận, chính xác, óc thẩm mĩ. Đặc biệt bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm..
trong rèn luyện chữ viết cho các em.
+ Dạy Tập viết cho HS lớp 1, để dạy tốt từng tiết tập viết cho học sinh,
giáo viên phải nắm chắc kiến thức, quy trình kỹ thuật viết chữ theo hai giai
đoạn: hình thành biểu tượng về chữ viết và hoàn thành biểu tượng về chữ viết
cho HS.
+ Mỗi giáo viên phải tự rèn luyện mình từng nét chữ phải chuẩn và đẹp,
từ chữ viết ở vở, ở bảng đến tư thế ngồi viết, cách cầm bút để làm mẫu trước
mắt học trò, đến chữ viết bảng, cách trình bày bảng, cách nhận xét bài, nhận
xét cho học sinh…
Nội dung nghiên cứu của luận văn là vấn đề cần được đặc biệt quan
tâm của đội ngũ giáo viên tiểu học. Vì vậy, vấn đề này cần tiếp tục nghiên
cứu và trao đổi nhằm giúp GV thực hiện có hiệu quả hơn việc rèn luyện và
bồi dưỡng năng lực viết chữ cho HS; đồng thời giúp tác giả bổ sung, hoàn
thiện luận văn này.
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PHỤ LỤC
1. Phụ lục 1: Các bài soạn
Giáo án lớp 1
Ngày soạn:……………….

Lớp giảng……………

Ngày giảng:………………

Người giảng:…………
TẬP VIẾT: e – b – bé

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Củng cố kĩ năng viết chữ cái: e, b, tiếng: bé;
- Kĩ năng: Học sinh viết đúng: e, b, bé kiểu chữ viết thường, cỡ vừa
theo vở tập viết. Viết được các dấu thanh theo quy trình viết liền mạch.
- Thái độ: Giáo dục học sinh giữ vở sạch, viết chữ đẹp, kiên trì tập viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên:
- Mẫu chữ e, b, trong khung chữ. Bộ chữ Học vần.
- Giáo án, sách giáo khoa, tranh ảnh minh họa em bé.
2. Học sinh:
- Vở tập viết, bảng con, phấn, khăn lau bảng, bộ thực hành Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY

TG

1. Ổn định tổ chức.

1’

2. Kiểm tra bài cũ:

4’

HOẠT ĐỘNG HỌC

- Lớp hát bài “Con cò bé bé”

CH: Em hãy nhắc lại tên các nét chữ đã

- HS trả lời: Có 13 nét cơ bản

được học?

đó là: Nét thẳng, nét xiên
phải, nét xiên trái, nét ngang,
khuyết trên, khuyết dưới, cong
hở phải, cong hở trái, cong
tròn khép kín, móc xuôi, móc

ngược, nét móc hai đầu, nét
móc có thắt ở giữa.
- HS nhận xét bạn trả lời.
- GV kết luận và yêu cầu HS viết nét

- 2 HS viết trên bảng của lớp,

móc hai đầu, nét khuyết trên.

lớp viết vào bảng con.

- GV NX khích lệ HS viết đúng, viết
đẹp, sửa sai cho HS.
3. Bài mới:
3.1. Giới thiệu bài: Giờ trước cô cùng

1’

các con đã đi thực hành tập tô các nét
cơ bản. Và để các con viết được e – b –
bé thì cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài
học ngày hôm nay: e – b – bé
- GV ghi bảng: e – b – bé
3.2. Hướng dẫn HS viết chữ e, b

- HS nhắc lại đầu bài.
9’

* Hướng dẫn HS viết chữ e
- GV treo lên bảng chữ mẫu e và đọc

- HS đọc (Cá nhân – nhóm –

chữ: e

cả lớp).

- GV hỏi: Chữ e cao bao nhiêu đơn vị?

+ Chữ e cao 1 đơn vị (2 ô
vuông).

+ Chữ e gồm mấy nét? Đó là những nét

+ Chữ e gồm 2 nét: nét cong

gì?

phải nối với nét cong trái.

- GV nhận xét và chốt: e gồm 1 đơn vị
(2 ô vuông) gồm 2 nét: nét cong phải

nối với nét cong trái.
- GV phân tích cách viết và mô phỏng

- HS quan sát, ghi nhớ.

cách viết bằng cách chỉ theo nét chữ

HS thực hành viết trên không

viết của từng con chữ, dấu phụ theo quy

trung

trình viết.
- GV viết mẫu kết hợp giảng giải cách
viết: từ điểm đặt bút cao hơn đường kẻ
ngang 1 viết chéo sang phải, hướng lên

- HS lắng nghe.

trên, lượn cong tới đường ngang 3. Sau
đó viết nét cong trái như viết chữ c.
Điểm dừng bút ở trung điểm của hai
đường kẻ ngang 1 và 2 và chạm vào
đường kẻ dọc 3.
- GV yêu cầu HS viết chữ e.

- 1 HS viết chữ e lên bảng lớp,

GV quan sát, hướng dẫn những HS

cả lớp viết vào bảng con.

e

chưa biết viết.
- Yêu cầu HS nhận xét chữ của HS viết
trên bảng lớp. Chọn 1 bài đẹp và 1 bài
chưa đẹp cho HS dưới lớp nhận xét.

- HS nhận xét.

- GV nhận xét và sửa sai cho bài chưa
đẹp
* Hướng dẫn HS viết chữ b:
( Quy trình dạy tương tự dạy chữ e)

- HS phân tích cấu tạo chữ b
và thực hiện viết bảng con
theo hướng dẫn của GV.

+ Cấu tạo: chữ b cao 2 đơn vị rưỡi (5 ô

b

vuông) gồm 2 nét: nét khuyết trên và
nét thắt nhỏ.
+ Cách viết: viết nét khuyết trên như
chữ l. Viết nét thắt nhỏ bên dưới dòng
kẻ ngang 3
3.3. Hướng dẫn HS viết chữ bé

7’

- GV treo tranh và hỏi: tranh vẽ gì?
+ Tranh vẽ một em bé
GV nhận xét và kết luận: đây là bức

HS nhận xét

tranh em bé và đó cũng là nội dung từ
ứng dụng của chúng ta ngày hôm nay:
bé.

- 2 HS đọc từ ứng dụng

(Giảng từ: bé: có hình dáng nhỏ, hoặc
kém hơn cái được đem ra so sánh).
- Hỏi: Phân tích cấu tạo chữ bé?
+ Chữ bé gồm con chữ b đứng
trước, con chữ e đứng sau,
+ Nêu độ cao của các con chữ trong chữ
bé?

dấu sắc trên đầu con chữ e.
+ Con chữ e cao 1 đơn vị( 2 ô
vuông), con chữ b cao 2 đơn

+ Nêu cách đặt dấu thanh trong khi viết

vị rưỡi (5 ô vuông).

chữ bé?

+ Dấu thanh là nét xiên phải
đặt trên chữ e nhưng không

GV nhận xét và chốt: Chữ b cao 2 đơn

chạm vào chữ e.

vị rưỡi, chữ e cao 1 đơn vị. Dấu thanh là

- HS nhận xét bạn trả lời.

nét xiên phải đặt trên chữ e nhưng

không chạm vào chữ e.
- GV phân tích cách viết và mô phỏng
cách viết bằng cách chỉ theo nét chữ

- HS thực hành viết trên

viết của từng con chữ, dấu phụ theo quy

không trung.

trình viết.
- GV viết mẫu kết hợp giảng giải cách
viết: Ta viết chữ b trước, khi kết thúc
chữ b thì không dừng lại mà rê bút sang
viết liền chữ e. Dấu thanh là nét xiên

- Theo dõi, ghi nhớ.

phải đặt trên chữ e nhưng không chạm
vào chữ e.
- GV yêu cầu HS viết chữ bé.
GV quan sát, hướng dẫn những HS

- 1 HS viết chữ bé lên bảng

chưa biết viết.

lớp, cả lớp viết vào bảng con.

bé

- Yêu cầu HS nhận xét chữ của HS viết
trên bảng lớp. Chọn 1 bài đẹp và 1 bài
chưa đẹp cho HS dưới lớp nhận xét.

- HS nhận xét.

- GV nhận xét và sửa sai cho bài chưa
đẹp
Giải lao giữa tiết (Thể dục tại chỗ)

1’

3.3. Hướng dẫn HS viết vào vở.

13’

- GV nêu yêu cầu và nội dung cần viết
trong bài tập viết (điểm đặt bút, khung
chữ, đường kẻ dòng viết của từng
dòng…).
- Cho HS xem vở mẫu.
- Hướng dẫn cá nhân học sinh viết chữ

(sữa chữa sai, tư thế ngồi viết, cách cầm

- Học sinh thực hành viết vào

bút, cách để vở).

vở Tập viết(1 dòng chữ e, 1

- GV nhận xét, đánh giá bài của một số

dòng chữ b, 1 dòng chữ bé).

HS.
4. Củng cố và dặn dò:

4’

- GV hỏi: Em hãy nhắc lại cấu tạo của
chữ bé.

- 1- 2 HS trả lời.

- Tổ chức trò chơi dùng bộ chữ rời cho
HS thi ghép nét tạo thành chữ bé.

- HS chơi trò chơi theo hướng

- Sử dụng bài viết của học sinh trong vở

dẫn của GV.

để cùng HS nhận xét, rút kinh nghiệm
khuyết điểm về kĩ năng viết chữ.
- Dặn dò: về nhà luyện viết ở nhà,
chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét giờ học.

Giáo án lớp 1
Ngày soạn:……………….

Lớp giảng……………

Ngày giảng:………………

Người giảng:…………

TÔ CHỮ HOA: Q, R
I. MỤC TIÊU:

- Học sinh biết tô các chữ Q, R. Viết đúng các vần: ăt, ac, ươc, ươt.
Viết đúng các từ ngữ: mầu sắc, dìu dắt, dòng nước, xanh mướt.
- Biết viết chữ thường, cỡ chữ đúng kiểu, đều tay, đưa bút theo đúng
qui trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở
tập viết.
- GD các em có ý thức tự rèn chữ viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên: - Giáo án, Chữ viết mẫu, chữ hoa Q, R trên bảng (như
vở Tập viết) để HS tập tô, nội dung bài viết đã viết sẵn lên bảng.
2. Học sinh: - Vở tập viết, bảng con, bút, phấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG DẠY

TG

1. Ổn định tổ chức.

1’

2. Kiểm tra bài cũ:

3’

HOẠT ĐỘNG HỌC

- Lớp hát 1 bài.

CH: Em hãy nhắc lại cấu tạo và cách

- 1 HS trả lời.

viết chữ hoa O?

- HS nhận xét bạn trả lời.

CH: Em hãy nhắc lại cấu tạo và cách
viết chữ hoa P?
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời
đúng.
3. Bài mới:

- 1 HS trả lời.
- HS nhận xét bạn trả lời.

3.1. Giới thiệu bài: Giờ trước cô cùng

1’

các con đã đi thực hành tập tô chữ hoa
O, Ô, Ơ, P. Tiết tập viết: “Tô chữ hoa
Q, R” hôm nay các em sẽ tập tô chữ
hoa Q, R và luyện tập lại các viết các
vần, từ ứng dụng có vần ăc, ăt, ươc,
ươt.
- GV ghi bảng: Tô chữ hoa Q, R
3.2. Hướng dẫn HS tô chữ hoa Q, R

- HS nhắc lại đầu bài.
6’

* Hướng dẫn HS tô chữ hoa Q
- GV treo lên bảng chữ hoa mẫu Q và

- HS đọc (Cá nhân – cả lớp).

đọc chữ: Q

- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét
cấu tạo chữ.
+ Chữ hoa Q gần giống với chữ nào
đã học?
+ Chữ hoa Q giống và khác chữ hoa
O ở điểm nào?

- Chữ hoa Q giống chữ hoa O
đã học.
- Giống: Gồm một nét cong
kín, phần cuối chữ lượn vào
trong bụng chữ.
+ Khác: Có thêm nét lượn

ngang từ trong lòng chữ ra
+ Chữ hoa Q cao mấy đơn vị?
+ Chữ hoa Q gồm mấy nét?

ngoài.
+ Chữ hoa Q cao 2 đơn vị rưỡi
(5 ô vuông). Gồm 2 nét: Nét 1
giống nét chữ hoa O, nét 2 là
nét lượn ngang, giống như dấu

- GV chốt lại: Chữ hoa Q cao 2 đơn vị

ngã lớn.

rưỡi (5 ô vuông). Gồm 2 nét: nét 1 là
được viết bằng nét cong kín (giống
chữ O), nét 2 là nét lượn ngang (như
làn sóng).
+ Theo em chữ Q được tô như thế
nào?

- HS thảo luận theo cặp nêu
cách tô chữ hoa Q.

- GV nêu qui trình viết (Vừa nói vừa
tô lại chữ trong khung).
- Yêu cầu HS lên bảng tô chữ hoa Q.
- 3 HS lên bảng tô chữ hoa Q.
- GV nhận xét phần tô của HS.
* Hướng dẫn HS tô chữ hoa R:
( Quy trình dạy tương tự dạy chữ Q)

HS dưới lớp nhận xét cách tô.

+ Cấu tạo: chữ R cao 2 đơn vị rưỡi (5
ô vuông) gồm 2 nét: nét 1 là nét móc
ngược trái phía trên hơi lượn, đầu móc
cong vào phía trong (giống nét 1 ở chữ
B, P), nét 2 là kết hợp của 2 nét cơ

- HS phân tích cấu tạo chữ R
và thực hiện tô chữ hoa R theo
hướng dẫn của GV.

bản: nét cong trên (đầu nét lượn vào
trong) và móc ngược phải nối liền
nhau, tạo vòng xoắn nhở giữa thân chữ
(giống chữ B)
3.3. Hướng dẫn HS viết vần và từ ngữ 10’
ứng dụng.
- GV yêu cầu HS quan sát bảng lớp đã
viết sẵn vần và từ ngữ ứng dụng.

- HS đọc từ ứng dụng (cá nhân

GV hỏi: Bài viết có mấy vần ? mấy từ?

– cả lớp).
- HS trả lời: bài viết có 4 vần, 4

+ Em có nhận xét gì về độ cao của các

từ ngữ.

con chữ?

+ Các con chữ cao 2 đơn vị
rưỡi: g, h; cao 2 đơn vị: d; cao
1 đơn vị rưỡi: t; cao hơn 1 đơn

+ Nêu khoảng cách giữa các con chữ?

vị: s; cao 1 đơn vị: m, u, o, a...
+ Khoảng cách giữa các con

+ Trong bài có chữ nào khó viết?

chữ bằng 1 con chữ o.

+ Khoảng cách giữa s và ă trong chữ

- HS nêu chữ khó viết và các

sắc phải viết như thế nào?

nét cần lưu ý khi viết.

- GV phân tích cách viết và mô phỏng
cách viết bằng cách chỉ theo nét chữ

- HS quan sát, ghi nhớ cách viết

viết của từng con chữ, dấu phụ theo
quy trình viết.
- GV viết mẫu kết hợp giảng giải cách
viết

- HS theo dõi.

- Yêu cầu HS viết bảng con các vần và
từ ngữ ứng dụng.

- Một số HS viết lên bảng lớp,

- GV quan sát, hướng dẫn những HS

cả lớp viết vào bảng con.
ăt, ăc, ươc, ươt

chưa biết viết.

dìu dắt
màu sắc xanh mướt dòng
nước
- HS nhận xét.

- Yêu cầu HS nhận xét chữ của HS
viết trên bảng lớp. Chọn 1 bài đẹp và 1
bài chưa đẹp cho HS dưới lớp nhận
xét.
- GV nhận xét và sửa sai cho bài chưa
đẹp
Giải lao giữa tiết (Thể dục tại chỗ)

1’

3.3. Hướng dẫn HS viết vào vở.

14’

- GV nêu yêu cầu và nội dung cần viết

- Học sinh thực hành viết vào

trong bài tập viết (điểm đặt bút, khung

vở Tập viết.

chữ, đường kẻ dòng viết của từng
dòng…). Yêu cầu chỉ tô mỗi dòng chữ
hoa 4 chữ, viết mỗi dòng 2 vần, 1 từ

- 1-2 HS trả lời.

ứng dụng.
- Cho HS xem vở mẫu.

- HS chơi trò chơi theo hướng

- Yêu cầu HS viết bài vào vở. GV

dẫn của GV.

hướng dẫn cá nhân học sinh viết chữ
(sữa chữa sai, tư thế ngồi viết, cách
cầm bút, cách để vở).
- GV nhận xét, đánh giá bài của HS.
4. Củng cố và dặn dò:
- GV hỏi: CH: Chữ hoa Q, R viết
hoa cao mấy đơn vị?
- Tổ chức trò chơi thi viết nhanh, viết
đúng trên bảng lớp từ xanh mướt.
- Sử dụng bài viết của học sinh trong
vở để cùng HS nhận xét, rút kinh
nghiệm khuyết điểm về kĩ năng viết
chữ.
- Dặn dò: Học sinh về nhà tập tô, viết
bài nhiều lần.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương
những em viết đúng, đẹp, ngồi đúng tư
thế, có ý thức tự giác học tập.

4’

2. Phụ lục 2: Phiếu điều tra
2.1. Phiếu điều tra giáo viên
PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG DẠY PHÂN MÔN TẬP VIẾT
CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên: ..............................................
Giáo viên chủ nhiệm lớp:.....................
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN

1. Theo thầy (cô) Tập viết so với các phân môn khác trong môn Tiếng
Việt có vai trò như thế nào?
A. Rất quan trọng

B. Bình thường

C. Không quan trọng

2. Khi dạy Tập viết, thầy (cô) thường gặp khó khăn nào khi dạy ?
A. Khi giới thiệu cách viết.
B. Khi hướng dẫn HS viết liền nét
C. Khi uốn nắn tư thế cho HS
3. Khi dạy Tập viết, thầy (cô) thường sử dụng những đồ dùng trực quan
nào?
A. Bảng gài
B. Tranh mẫu chữ
C. Bảng phụ
4. “Ngoài giờ Tập viết, thầy (cô) còn chú ý luyện viết cho HS khi
nào?”
A. Khi dạy môn học vần
B. Trong giờ tự học
C. Trong các giờ khác
5. Thầy (cô) vui lòng đánh dấu x vào mức độ thầy cô sử dụng các
phương pháp rèn kỹ năng viết cho học sinh?

Mức độ
Phương pháp

TT

1
2

3

4

5

6

Thường

Không

Không bao

xuyên

thường xuyên

giờ

Phương pháp trực quan
Phương pháp đàm thoại
gợi mở
Phương pháp luyện tập
thực hành
Phương pháp tổ chức trò
chơi
Phương pháp kể chuyện
nêu gương
Phương pháp chia nhóm
chữ cái.
7. Theo thầy (cô) nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng chữ viết của các

em chưa đẹp”
...................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2.2. Phiếu điều tra học sinh
PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH

1. Em có thích học phân môn Tập viết không ?
Rất thích

Thích

Không thích

2. Em dành thời gian luyện viết như thế nào ?
Nhiều thời gian

Bình thường

Ít thời gian

Không dành thời gian

3. Theo em, rèn viết chữ có quan trọng không ?
Rất quan trọng

Quan trọng

Không quan trọng

4. Với em việc rèn viết là:
Rất dễ

Dễ

Bình thường

Khó

5. Em thường gặp khó khăn nào khi viết ?
Cầm bút

Nối liền nét

Ngồi viết đúng tư thế

2.3. Phiếu kiểm tra năng lực viết chữ của học sinh
2.3.1. Phiếu số 1 (phiếu điều tra thực trạng trước thực nghiệm)
Viết:

bập bênh
lợp nhà
2.3.2. Phiếu số 2 (phiếu điều tra sau thực nghiệm)

e
b
bé

2.3.3. Phiếu số 3 (phiếu điều tra sau thực nghiệm)

Q
R
ăc
ac
ươc
ươt

mầu sắc
dìu dắt
dòng nước
xanh mướt

3. Phụ lục 3: Chuẩn kiến thức kĩ năng phân môn Tập viết lớp 1
Tuần

Tập viết tuần 1:
Tô các nét cơ
2

Yêu cầu cần đạt

Tên bài dạy

bản

Ghi chú

- Tô được các nét cơ bản
theo vở Tập viết 1, tập một

- HS có năng khiếu
có thể viết được các
nét cơ bản

Tập viết tuần 2: - Viết được các chữ: e, b, bé
Tập viết e, b, bé theo vở Tập viết 1, tập một
Tập viết tuần 3: -

lễ, cọ
bờ, hổ...
4

ta, thơ...

đúng

các

chữ: HS có năng khiếu

lễ,cọ,bờ,hổ,bi ve kiểu chữ viết được đủ số dòng
viết thường, cỡ vừa theo vở quy định trong vở
Tập viết 1, tập 1.

Tập viết tuần 4: -

mơ, do

Viết

Viết

đúng

Tập viết 1, tập một
các

chữ: HS có năng khiếu

mơ,do,ta,thơ,thợ mỏ kiểu viết được đủ số dòng
chữ viết thường, cỡ vừa quy định trong vở
theo vở Tập viết 1, tập 1.
- Viết đúng các chữ: cử tạ,

Tập viết tuần 5:

cử tạ
thợ xẻ…

thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá
cỗ kiểu chữ viết thường, cỡ
vừa theo vở Tập viết 1, tập
một.

7

- Viết đúng các chữ: nho
Tập viết tuần 6:

nho khô
nghé ọ

khô, nghé ọ, chú ý, cá trê,
lá mía

kiểu chữ viết

thường, cỡ vừa theo vở Tập
viết 1, tập một.

9

Tập viết 1, tập một
HS có năng khiếu
viết được đủ số dòng
quy định trong vở
Tập viết 1, tập một
HS có năng khiếu
viết được đủ số dòng
quy định trong vở
Tập viết 1, tập một

Tập viết tuần 7: - Viết đúng các chữ: xưa HS có năng khiếu

xưa kia
mùa dưa...

kia, mùa dưa, ngà voi, gà viết được đủ số dòng
mái, … kiểu chữ viết quy định trong vở
thường, cỡ vừa theo vở Tập Tập viết 1, tập một.
viết 1, tập một.
- Viết đúng các chữ: đồ

Tập viết tuần 8:

đồ chơi
tươi cười...

chơi, tươi cười ngày hội, vui
vẻ, … kiểu chữ viết thường,
cỡ vừa theo vở Tập viết 1,
tập một.

HS có năng khiếu
viết được đủ số dòng
quy định trong vở
Tập viết 1, tập một.

- Viết đúng cái chữ: cái kéo,
Tập viết tuần 9:

cái kéo, trái
đào...

trái đào, sáo sậu, líu lo … HS có năng khiếu
kiểu chữ

viết thường, cỡ viết được đủ số dòng

vừa theo vở Tập viết 1, tập quy định trong vở
một

11

- Viết đúng cái chữ: chú
Tập viết tuần 10

chú cừu
rau non...

cừu, rau non, thợ hàn, dặn
dò

… kiểu chữ

viết

thường, cỡ vừa theo vở Tập
viết 1, tập một
- Viết đúng các chữ: nền

Tập viết tuần 11

nền nhà, nhà
13

in...

nhà, nhà in, cá biển, yên
ngựa, cuộn dây … kiểu chữ
thường, cỡ vừa theo vở Tập
viết 1, tập một

Tập viết tuần 12

con ong

HS có năng khiếu
viết được đủ số dòng
quy định trong vở
Tập viết 1, tập một.
HS có năng khiếu
viết được đủ số dòng
quy định trong vở
Tập viết 1, tập một

- Viết đúng các chữ: con HS có năng khiếu
ông, cây thông, vầng trăng, viết được đủ số dòng
cây sung, củ gừng … kiểu quy định trong vở

cây thông...

chữ viết thường, cỡ vừa Tập viết 1, tập một
theo vở Tập viết 1, tập một
- Viết đúng các chữ: nhà

Tập viết tuần 13 trường, buôn làng, hiền HS có năng khiếu

nhà trường,
buôn làng...

lành, đình làng, bệnh viện viết được đủ số dòng
… kiểu chữ viết thường, cỡ quy định trong vở
vừa theo vở Tập viết 1, tập Tập viết 1, tập một
một.

15

- Viết đúng các chữ: đỏ
Tập viết tuần 14 thắm,

đỏ thắm
mầm non...

mầm

non,

chôm HS có năng khiếu

chôm, trẻ em, ghế đệm … viết được đủ số dòng
kiểu chữ viết thường, cỡ quy định trong vở
vừa theo vở Tập viết 1, tập Tập viết 1, tập một
một.
- Viết đúng các chữ: thanh

Tập viết tuần 15

thanh kiếm
âu yếm...

kiếm, âu yếm, cao chuôm,
bành ngọt …. kiểu chữ viết
thường, cỡ vừa theo vở Tập
viết 1, tập một

17

- Viết đúng các chữ: xay
Tập viết tuần 16

xay bột
nét chữ...

bột, nét chữ, kết bạn,chim
cúc

….

kiểu

19

tuốt lúa

viết

thường, cỡ vừa theo vở Tập
viết 1, tập một

Tập viết tuần 17

chữ

HS có năng khiếu
viết được đủ số dòng
quy định trong vở
Tập viết 1, tập một
HS có năng khiếu
viết được đủ số dòng
quy định trong vở
Tập viết 1, tập một

- Viết đúng các chữ: tuốt HS có năng khiếu
lúa, hạt thóc, màu sắc … viết được đủ số dòng
kiểu chữ viết thường, cỡ quy định trong vở

hạt thóc...

vừa theo vở Tập viết 1, tập Tập viết 1, tập hai
hai.

Tập viết tuần 18 - Viết đúng các chữ: con ốc, HS có năng khiếu

con ốc
đôi guốc...

đôi guốc, cá diếc … kiểu viết được đủ số dòng
chữ viết thường, cỡ vừa quy định trong vở
theo vở Tập viết 1, tập hai.
- Viết đúng các chữ: bập

Tập viết tuần 19

bập bênh
lợp nhà...

bênh, lớp nhà, xinh đẹp ….
kiểu chữ viết thường, cỡ
vừa theo vở Tập viết 1, tập
hai.

21

Tập viết
Ôn tập

- Viết đúng các chữ đã học
từ tuần 1 đến tuần 19 kiểu
chữ viết thường, cỡ vừa.
- Viết đúng các chữ: hòa

Tập viết tuần 20

hòa bình,
hí hoáy...

bình,

hí

khoắn,…

hoáy,
kiểu

chữ

khoẻ
viết

thường, cỡ vừa theo vở Tập
viết 1, tập hai.

24

Tập viết tuần 20 - Viết đúng các chữ: tàu

tàu thuỷ,

thuỷ, giấy pơ - luya, tuần

giấy

lễ,… kiểu chữ viết thường,
cỡ vừa theo vở Tập viết 1,

pơ-luya...

tập hai.
Phần Luyện tập tổng hợp

Tập viết 1, tập hai
HS có năng khiếu
viết được đủ số dòng
quy định trong vở
Tập viết 1, tập hai
-

GV chọn từ cho

HS viết trên cơ sở
những lỗi các em
thường mắc.
HS có năng khiếu
viết được đủ số dòng
quy định trong vở
Tập viết 1, tập hai

HS có năng khiếu
viết được đủ số dòng
quy định trong vở
Tập viết 1, tập hai.

- Tô được các chữ hoa: A, Ă,
Â, B
- Viết đúng các vần: ai, ay, - HS có năng khiếu

25

Tập viết:

ao, au; các từ ngữ: Mái viết đều nét, dãn

Tô chữ hoa

trường, điều hay, sao sáng, đúng khoảng cách

A, Ă, Â, B

mai

sau,

kiểu

chữ

viết và viết đủ số dòng,

thường, cỡ chữ theo vở Tập số chữ qui định.
viết 1, tập hai ( mỗi từ ngữ
viết được ít nhất 1 lần. )
- Tô được các chữ hoa: C, D,
Đ

- HS có năng khiếu

- Viết đúng các vần: an, at, viết đều nét, dãn
Tập viết
26

anh, ach; các từ ngữ:

Bàn đúng khoảng cách

Tô chữ hoa

tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch và viết đủ số dòng,

C, D, Đ

sẽ kiểu chữ viết thường, cỡ số chữ qui định
chữ theo vở Tập viết 1, tập trong vở Tập 1, tập
hai ( Mỗi từ ngữ viết được ít hai.
nhất 1 lần )
- Tô được các chữ hoa: E, Ê,
- HS có năng khiếu

G

- Viết đúng các vần: ăm, ăp, viết đều nét, dãn

27

Tập viết

ươn, ương; các từ ngữ: chăm đúng khoảng cách

Tô chữ hoa

học, khắp vườn, vườn hoa, và viết đủ số dòng,

E, Ê, G

ngất hương

kiểu chữ viết số chữ qui định

thường, cỡ chữ theo vỡ Tập trong vở Tập 1, tập
viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ hai.
viết được ít nhất 1 lần )

- Tô được các chữ hoa: H, I,
- HS có năng khiếu

K

- Viết đúng các vần: iêt, uyêt, viết đều nét, dãn
Tập viết
28

Tô chữ hoa

H, I, K

iêu, yêu

các từ ngữ: hiếu đúng khoảng cách

thảo, yêu mến, ngoan ngoãn, và viết đủ số dòng,
đoạt

giải

kiểu

chữ

viết số chữ qui định

thường, cỡ chữ theo vỡ Tập trong vở Tập 1, tập
viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ hai.
viết được ít nhất 1 lần )
- Tô được các chữ hoa: L, M,
N
- Viết đúng các vần, en, oen,
Tập viết
29

Tô chữ hoa

L, M, N

ong, oong;
các từ ngữ: hoa sen, nhoẻn
cười, trong xanh, cải xoong
kiểu chữ viết thường, cỡ chữ
theo vở Tập viết 1, tập hai (
Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1

HS có năng khiếu
viết đều nét, dãn
đúng khoảng cách
và viết đủ số dòng,
số chữ quy định
trong vở Tập viết
1, tập hai

lần
- Tô được các chữ hoa: O, Ô,
Ơ, P
Tập viết
30

Tô chữ hoa

O, Ô, Ơ, P

- Viết đúng các vần:uôt, uôc,
ưu, ươu; các từ ngữ: chải
chuốt, thuộc bài, con cừu, ốc
bươu, kiểu chữ viết thường,
cỡ chữ theo theo vở Tập viết
1, tập hai ( Mỗi từ ngữ viết

HS có năng khiếu
viết đều nét, dãn
đúng khoảng cách
và viết đủ số dòng,
số chữ quy định
trong vở Tập viết
1, tập hai

được ít nhất 1 lần )
- Tô được các chữ hoa: Q, R
- Viết đúng các vần: ăc, ăt,
Tập viết
31

Tô chữ hoa

Q, R

ươt; các từ ngữ: màu sắc, dìu
dắt, dòng nước, xanh mướt
kiểu chữ viết thường, cỡ chữ
theo theo vở Tập viết 1, tập
hai ( Mỗi từ ngữ viết được ít
nhất 1 lần )

HS có năng khiếu
viết đều nét, dãn
đúng khoảng cách
và viết đủ số dòng,
số chữ quy định
trong vở tập viết 1,
tập hai.

- Tô được các chữ cái S, T.
- Viết đúng các vần: ươm, HS có năng khiếu
Tập viết
32

Tô chữ hoa

S, T

ướp, iêng, yêng; các từ ngữ: viết đều nét, dãn
Lượm lúa, nườm nượp, tiếng đúng qui cách và
chim, con yểng kiểu chữ viết viết đủ số dòng, số
thường, cỡ chữ theo theo vở chữ qui định trong
Tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ vở tập viết 1, tập 2
ngữ viết được ít nhất 1 lần )
- Tô được các chữ hoa: U, Ư,
HS có năng khiếu

V
Tập viết
33

Tô chữ hoa

U, Ư, V

- Viết đúng các vần: Khoảng viết đều nét, dãn
trời, áo khoác, khăn dỏ, măng đúng qui cách và
non kiểu chữ viết thường, cỡ viết đủ số dòng, số
chữ theo theo vở Tập viết 1, chữ qui định trong
tập hai ( Mỗi từ ngữ viết vở tập viết 1, tập 2
được ít nhất 1 lần )

34

Tập viết
Tô chữ hoa

- Tô được các chữ hoa X, Y
- Viết đúng các vần:

HS có năng khiếu

inh, viết đều nét, dãn

X, Y

uynh, ia, uya; các từ ngữ: đúng qui cách và
bình minh, phụ huynh, tia viết đủ số dòng, số
chớp, đêm khuya

kiểu chữ chữ qui định trong

viết thường, cỡ chữ theo theo vở
vở Tập viết 1, tập hai (Mỗi từ
ngữ viết được ít nhất 1 lần)
- Biết viết các chữ số:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
- Viết đúng các vần: ân, uân,
Tập viết
35

Viết chữ số

0... 9

oăt, oăc; các từ ngữ:

thân

thiết, huân chương, nhọn
hoắt, ngoặc

kiểu chữ viết

thường, cỡ chữ theo theo vở
Tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ
ngữ viết được ít nhất 1 lần )

HS có năng khiếu
viết đều nét, dãn
đúng qui cách và
viết đủ số dòng, số
chữ qui định trong
vở tập viết 1, tập 2

