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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng
con người, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi một quốc gia. Nghị
quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi
mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ “Tập trung phát triển
trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi
dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức,
lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến
thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập
suốt đời". Theo tinh thần đó, các yếu tố của quá trình giáo dục trong nhà
trường tiểu học cần được tiếp cận theo hướng đổi mới phương pháp dạy học
để làm sao HS phải thực sự tích cực, chủ động, tự giác tìm tòi và sáng tạo trong
quá trình học tập; tăng cường khả năng tự học, tự khám phá, tạo điều kiện cho
những cố gắng vươn tới của học sinh bằng khả năng của mình, từ đó mà phát
triển và hoàn thiện nhân cách của bản thân.
1.2. Hiện nay, có nhiều hướng đổi mới PPDH, một trong những
phương pháp sư phạm phổ biến đang được áp dụng để nâng cao hiệu quả việc
dạy và học các môn học ở Trường Tiểu học là sự tác động qua lại giữa các
chủ thể như người dạy, người học và đối tượng dạy học cũng như toàn thể các
thành phần của quá trình dạy học. Đây là phương pháp tiếp cận dựa trên sự
tương tác giữa 3 yếu tố cơ bản là người dạy, người học và môi trường liên
quan đến việc dạy và học. Trong đó yếu tố người học luôn được đề cao nhằm
tạo ra sự tích cực chủ động và hiệu quả trong quá trình tiếp thu kiến thức,
hình thành kỹ năng qua đó giúp người dạy và người học thu được hiệu quả
cao nhất trong quá trình dạy và học.
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1.3. Học sinh các trường tiểu học miền núi Sơn La phần lớn thuộc
thành phần dân tộc thiểu số, năng lực tiếng Việt còn nhiều hạn chế, tâm lý rụt
rè, ngại giao tiếp, nên việc dạy học tiếng Việt còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế,
trong quá trình dạy học giáo viên cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển
năng lực tiếng Việt và năng lực giao tiếp cho đối tượng HS này.
1.4. Môn TV có nhiệm vụ quan trọng là hình thành năng lực ngôn ngữ
cho HS. Những năng lực ngôn ngữ này chỉ có được khi GV tổ chức cho HS
thực hiện thành thục từng thao tác, hành động của quá trình dạy học TV và
hứng thú với việc thực hiện nó. Điều đó kích thích tư duy sáng tạo cho các
em. Tuy nhiên, để giúp HS nắm được kiến thức và kĩ năng sử dụng TV trong
giao tiếp là một công việc không dễ dàng, cần có PPDH thích hợp mới đem
lại hiệu quả cao. Vận dụng PPSPTT trong dạy học TV là dạy học hướng vào
người học, trong đó diễn ra các hoạt động tương tác: GV - HS và môi trường dạy
học được tổ chức phù hợp, nhằm phát huy tính tích cực, tự lực có thể giúp người
học tích cực hóa việc học của mình hơn. Người dạy đóng vai trò chủ yếu là
người tổ chức môi trường học tập và hỗ trợ, tư vấn cho người học.
1.5. Trong quá trình dạy học môn TV nói chung và dạy học TV cho HS
lớp 2 nói riêng, GV đã có thể thực hiện được sự tương tác trong dạy học, nhưng
chưa rõ nét, hầu hết là tương tác mới chỉ là xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa
HS - HS; HS - GV. Sự tác động qua lại giữa người học - môi trường còn mờ
nhạt. Vậy sử dụng PPSPTT trong môn TV có thể áp dụng như thế nào cho phù
hợp? Vai trò của người dạy, người học, môi trường trong dạy học tương tác như
thế nào? Sử dụng các biện pháp nào để dạy học đạt hiệu quả? Đó là vấn đề đặt ra
và cần có lời giải đáp sao cho thuyết phục.
Từ những lý do trên chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu là: Sử dụng
phương pháp sư phạm tương tác trong dạy học tiếng Việt cho học sinh lớp 2
Trường Tiểu học Tô Hiệu, Mai Sơn, Sơn La. Với mong muốn đưa kết quả
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nghiên cứu này áp dụng vào thực tiễn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng
dạy học môn TV cho HS ở Trường Tiểu học hiện nay.
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
2.1. Thành tựu nghiên cứu ở nước ngoài
PPSPTT xuất hiện vào những năm 70 của thế kỷ XX. Ngay từ khi xuất
hiện nó đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu sư phạm trên
thế giới và được thể hiện tập trung trong cuốn “Tiến tới một phương pháp sư
phạm tương tác” của hai tác giả là Jean-Marc Denomm'e và Madeleine Roy.
Trong tác phẩm này các tác giả đã thể hiện quan niệm người học là người
“thợ chính” của quá trình đào tạo, người dạy đảm nhiệm chức năng hướng
dẫn người học. Môi trường ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động dạy của
người dạy và hoạt động của người học thông qua các yếu tố bên trong, bên
ngoài của người học và người dạy. Phương pháp này trông chờ vào tính
năng động do quan hệ qua lại giữa người dạy - người học và môi trường
nhằm phát huy sự phản ứng, trao đổi và điều chỉnh giữa các tác nhân.
2.2. Thành tựu nghiên cứu ở Việt Nam
Ở Việt Nam, nghiên cứu về phương pháp sư phạm tương tác giữa
người dạy - người học - môi trường trong dạy học được nhiều nhà nghiên cứu
quan tâm. Trong công trình nghiên cứu của mình, các tác giả đã đưa ra cơ sở
lý luận và cơ sở thực tiễn của dạy học và trình bày chi tiết những mục tiêu,
nội dung, nguyên tắc, cơ sở khoa học của các phương pháp dạy học. Trên cơ
sở đó đề ra những phương pháp dạy học hiện đại hướng tới rèn luyện kĩ năng
cho HS, giúp nâng cao hiệu quả học tập của HS.
Những tư tưởng của lí thuyết về phương pháp sư phạm tương tác đã đặt
ra nhiều thành tựu với những đóng góp của các nhà nghiên cứu: Nguyễn Văn
Cường, Nguyễn Cẩm Thanh,…và được cụ thể bằng các nghiên cứu về năng
lực sư phạm của người GV với vai trò là người kiến tạo nên các mối quan hệ
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tương tác trong quá trình dạy học: tương tác giữa người dạy và người học,
tương tác giữa người học và người học, tương tác giữa người dạy, người học
và môi trường dạy học và học tập.
Để thực hiện đề tài luận văn này, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới các
công trình nghiên cứu sau:
Đầu tiên, phải kể tới Giáo trình “Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu
học” do Lê Phương Nga làm chủ biên. Trong công trình này, các tác giả đã
đưa ra cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của dạy học TV ở Tiểu học và trình bày
chi tiết những mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, cơ sở khoa học của các PPDH.
Trên cơ sở đó đề ra những PPDH hiện đại hướng tới rèn luyện kĩ năng cho HS
thực hành, giúp nâng cao hiệu quả học tập của HS. Tác đã nhấn mạnh, để làm
rõ thế nào là lấy HS làm trung tâm trong giờ TV: là đặt trong thế đối lập với
dạy học lấy sách làm trung tâm hoặc lấy thầy làm trung tâm. Điều này có
nghĩa là: Lấy HS làm đích, dạy những gì HS cần chứ không phải dạy những gì
thầy có hoặc thầy thích; Để HS tự tìm ra kiến thức nghĩa là để các em làm
những gì các em có thể làm được, thầy không làm thay; Hiểu trẻ em, biết
những khó khăn của các em để đi từ cái trẻ em có đến cái chúng ta muốn.
Tài liệu “Phương pháp dạy học tiếng Việt cho HS dân tộc cấp Tiểu
học’’ Bộ giáo dục - đào tạo (GD - ĐT), dự án phát triển giáo viên (GV) tiểu
học, Nhà xuất bản gíao dục (NXB GD), Hà Nội (2006), tác giả đã thiết kế các
hoạt động, nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của người học, kích thích óc
sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học
tập của người học. Từ đó, tác giả đề cập đến các phương pháp, biện pháp và
hình thức dạy học TV cho HS dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm tâm lý,
nhận thức của các em.
Công trình nghiên cứu “Đổi mới phương pháp dạy học tiểu học” Bộ
GD-ĐT, dự án phát triển GV tiểu học, NXBGD, Hà Nội, (2005), nhóm tác giả
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đã chỉ ra những đổi mới trong nội dung và phương pháp bài dạy theo hướng
tích cực hóa hoạt động của HS, nhằm cung cấp cho GV và cán bộ quản lí giáo
dục tiểu học ở các cơ quan quản lí giáo dục, các Trường Tiểu học những kiến
thức và kĩ năng về đổi mới phương pháp giảng dạy nói chung, về PPDH các
môn học theo chương trình - sách giáo khoa mới ở tiểu học nói riêng. Nhóm
tác giả đã nhấn mạnh: Đổi mới PPDH thực chất không phải là sự thay thế các
PPDH cũ bằng một loạt các PPDH mới. Về mặt bản chất, đổi mới PPDH là
đổi mới cách tiến hành các phương pháp, đổi mới các phương tiện và hình
thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các
phương pháp cũ và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát
huy tối đa tính tích cực,chủ động và sáng tạo của người học. [9, tr.10]
Tài liệu “Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học chu kì III
(2003 - 2007), tập 1” Bộ GD-ĐT, NXBGD, Hà Nội, (2004). Chương trình
này cũng được tác giả thiết kế để giúp GV thực hành các PPDH theo hướng
tích cực và tương tác trong nhà trường: thiết kế các hoạt động học tập của
người học, kích thích sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát
và đánh giá kết quả học tập của người học, chú trọng sử dụng tích hợp nhiều
phương tiện truyền đạt khác nhau… giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và
gây được hứng thú học tập.
Bài viết: Thiết kế bài học: “Giáo viên và học sinh trong cơ chế dạy học
văn ở nhà trường phổ thông” của Trần Thị Thanh Hồng, Thông tin khoa học
và công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc, số 7, Tr.26, năm 2007, tác giả chỉ rõ
vai trò của các yếu tố tham gia vào quá trình dạy học, trong đó chú trọng sự
tương tác giữa GV - tài liệu học - HS là sự tương tác đa chiều tạo nên phương
pháp dạy học tích cực và hiệu quả giờ học. Tác giả nhấn mạnh: tinh thần
chung của phương pháp dạy học tích cực là phải tôn trọng học sinh, tránh áp
đặt, phải linh hoạt, chủ động, sáng tạo (tính năng động)… Công việc của
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người thầy rất quan trọng nhưng rất khác trước ở chỗ: phải biết tổ chức công
việc để hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu, tự khám phá, tránh hiểu thay, làm
thay, nói thay. [21, tr.27]
Sách GV “TV 2” tác giả xây dựng cấu trúc của mỗi bài học được thiết
kế qua các hoạt động dạy học tương ứng với những nội dung chính theo mục
tiêu bài học. Trong thiết kế bài học, thể hiện sự tương tác giữa HS - GV - tài
liệu học; HS - HS - tài liệu học. Trước mỗi hoạt động đều có chỉ dẫn, cùng
với hệ thống câu hỏi giúp GV dễ dàng định hướng nội dung bài dạy... theo
hướng phát triển tư duy, nhận thức cho HS.
Điểm thống nhất trong các nghiên cứu là nhấn mạnh trong nội dung và
phương pháp dạy học là theo hướng tích cực hóa hoạt động của HS, kích
thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết
quả học tập của người học. Công việc của người thầy rất quan trọng ở chỗ:
phải biết tổ chức công việc để hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu, tự khám phá,
tránh hiểu thay, làm thay, nói thay… Trong quá trình tổ chức bài học, GV
phải tạo lập được các mối quan hệ tương tác giữa học sinh - giáo viên - tài
liệu học; học sinh - học sinh - tài liệu học. Trước mỗi hoạt động học tập đều
có chỉ dẫn, cùng với hệ thống câu hỏi giúp GV dễ dàng định hướng nội dung
bài dạy... theo hướng phát triển tư duy, nhận thức cho HS. Đây cũng là sự thể
hiện rõ nhất quan điểm dạy học hiện đại hiện nay là lấy HS làm trung tâm đặt
trong thế đối lập với dạy học lấy người dạy và sách vở làm trung tâm.
Những công trình nghiên cứu trên đã đề cập đến các phương pháp dạy
học có nhiều ưu điểm phát huy tính tích cực, chủ động của người học, tuy
nhiên việc thực hiện sự tương tác giữa người thày và học trò, giữa học trò với
nhau và với môi trường học tập sao cho hiệu quả lại là vấn đề còn nhiều bất
cập. Những công trình nghiên cứu trên là những định hướng quý báu để
chúng tôi thực hiện luận văn: Sử dụng phương pháp sư phạm tương tác trong
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dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Tô Hiệu, huyện Mai
Sơn, tỉnh Sơn La.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất hướng vận dụng hiệu quả
phương pháp sư phạm tương tác trong dạy học nhằm góp phần nâng cao chất
lượng dạy học TV cho HS lớp 2 Trường Tiểu học Tô Hiệu huyện Mai Sơn,
tỉnh Sơn La.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn tập trung giải quyết các
nhiệm vụ sau:
Xác định cơ sở lý luận của việc sử dụng phương pháp sư phạm tương
tác trong dạy học;
Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng phương pháp sư
phạm tương tác trong dạy học môn Tiếng Việt cho HS lớp 2 Trường Tiểu học
Tô Hiệu huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;
Mô tả và phân tích thực trạng dạy học môn Tiếng Việt cho HS lớp 2
Trường Tiểu học Tô Hiệu huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, từ đó tìm ra những
khó khăn và hạn chế của thực trạng sử dụng phương pháp sư phạm tương tác
trong dạy học.
Đề xuất hướng vận dụng hiệu quả phương pháp sư phạm tương tác
trong dạy học TV cho HS lớp 2 Trường Tiểu học Tô Hiệu huyện Mai Sơn,
tỉnh Sơn La;
Thiết kế một số giáo án và thực nghiệm sư phạm, kiểm chứng những
giải pháp đã được đề xuất;
Tổng hợp so sánh đối chiếu kết quả bước đầu thực nghiệm và rút ra
tính hiệu quả của vấn đề nghiên cứu.
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu hướng vận dụng hiệu quả PPSPTT
trong dạy học TV cho HS lớp 2 Trường Tiểu học Tô Hiệu, huyện Mai Sơn,
tỉnh Sơn La.
Ngoài ra các cơ sở lý thuyết từ các tài liệu tham khảo, chương trình
SGK TV2,... và các tiết dạy - học TV (thiết kế giáo án, dạy thể nghiệm, dự
giờ khảo sát) cũng là đối tượng nghiên cứu của đề tài.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
a. Nghiên cứu cơ sở lý luận
Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc sử dụng phương pháp sư phạm tương
tác trong dạy học TV ở tiểu học;
Về môi trường dạy và học, luận văn chỉ đề cập đến môi trường bên ngoài
theo nghĩa là môi trường sư phạm trong lớp học bởi đây là môi trường tác
động trực tiếp đến người dạy và người học.
b. Nghiên cứu thực trạng
Luận văn chỉ đánh giá thực trạng và tìm kiếm giải pháp sử dụng
phương pháp sư phạm tương tác trong dạy học TV cho HS lớp 2 Trường Tiểu
học Tô Hiệu, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
c. Nghiên cứu thực nghiệm
Đề xuất một số hướng sử dụng phương pháp sư phạm tương tác trong
dạy học TV hiệu quả cho HS lớp 2 Trường Tiểu học Tô Hiệu, huyện Mai
Sơn, tỉnh Sơn La;
Thiết kế giáo án và dạy thể nghiệm sư phạm.
d. Địa bàn nghiên cứu: Trường Tiểu học Tô Hiệu, huyện Mai Sơn,
tỉnh Sơn La.
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e. Khách thể nghiên cứu
- Khảo sát thực trạng: 2 lớp; Mẫu nghiên cứu là 80 HS
- Khảo sát thực nghiệm:
+ Lớp thể nghiệm (TN) 1 lớp; Mẫu nghiên cứu là 40 học sinh
+ Lớp đối chứng (ĐC) 1 lớp Mẫu nghiên cứu là 40 học sinh
- Khảo sát giảng viên: 10 GV?
5. Giả thiết khoa học của vấn đề nghiên cứu
Chúng tôi đặt giả định hiện nay việc sử dụng PPSPTT trong dạy học
TV ở Trường Tiểu học còn gặp nhiều hạn chế cần tìm biện pháp khắc phục.
Nếu các đề xuất trong luận văn xác minh được tính khả thi, thì sẽ góp phần
khắc phục những hạn chế, có thể vận dụng PPSPTT phù hợp với thực tiễn
dạy học cho HS lớp 2 Trường Tiểu học Tô Hiệu, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La,
góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn TV và đổi mới PPDH ở Trường
Tiểu học hiện nay.
6. Phương pháp nghiên cứu
Trong luận văn này chúng tôi sử dụng 04 phương pháp nghiên cứu là:
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: đọc tài liệu liên quan, phân tích
tổng hợp, khái quát vấn đề nhằm thu thập thông tin làm cơ sở lý luận cho đề tài.
Phương pháp quan sát, điều tra: dự giờ, thăm lớp... nhằm thu thập các
thông tin về thực trạng dạy học tiếng Việt cho HS lớp 2 Trường Tiểu học Tô
Hiệu, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Thiết kế giáo án dạy thể nghiệm theo
phương án đề xuất... nhằm xem xét, xác nhận tính đúng đắn, hợp lý và tính khả
thi của việc sử dụng PPSPTT trong dạy học TV cho HS lớp 2.
Phương pháp thống kê toán học: nhằm sử lý kết quả khảo sát thực
nghiệm, tính điểm trung bình, độ lệch chuẩn để đánh giá hiệu quả của quá
trình thực nghiệm.
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7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm
có 03 chương:
Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
Chương 2: Sử dụng phương pháp sư phạm tương tác trong dạy học TV
cho HS lớp 2
Chương 3: Thiết kế và thực nghiệm sư phạm.

10

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái quát chung về PPSPTT
1.1.1.1. Một số khái niệm liên quan
Quá trình dạy học là một quá trình dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều
khiển của người GV, người học tự giác, tích cực ,chủ động, biết tự tổ chức, tự
điều khiển hoạt động nhận thức -học tập của mình nhằm thực hiện nhiệm vụ
dạy học. [6, tr.10]
Tương tác trong dạy học là sự tác động qua lại giữa các chủ thể là
người dạy, người học và đối tượng dạy học cũng như toàn thể các thành phần
của quá trình dạy học. [7, tr.4]
Dạy học tương tác là dạy học hướng vào người học, trong đó diễn ra các
hoạt động tương tác đa dạng trong một môi trường dạy học được tổ chức phù
hợp, đòi hỏi tích tích cực và tự lực cao của người học. Người dạy đóng vai trò
chủ yếu là người tổ chức môi trường học tập và hỗ trợ, tư vấn cho người học. [7,
tr.4]
Môi trường dạy học tương tác là môi trường tạo điều kiện và hỗ trợ
mạnh mẽ các hoạt động tương tác đa dạng, đặc biệt là tương tác giữa người
học với các phương tiện, tài liệu, nhiệm vụ học tập và sự tương tác xã hội
giữa người học với nhau trong quá trình học tập để lĩnh hội nội dung học tập
với tính tích cực và tự lực cao. [7, tr.5]
Phương pháp sư phạm tương tác là phương pháp dạy học tập trung
vào người học, lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy học. Mọi nội
dung, phương pháp dạy học phải xuất phát từ HS, vì sự phát triển và những
lợi ích của các em. Thực hiện phương pháp này, giáo viên giữ vai trò là người
tổ các hoạt động học tập, hướng dẫn HS cách học, tạo điều kiện thuận lợi để
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học sinh phát huy năng lực của mình một cách sáng tạo; HS là chủ thể tích
cực, tự giác tham gia vào quá trình học tập, tự điều chỉnh hoạt động của mình
để chiếm lĩnh tri thức, hình thành kỹ năng. Phương pháp sư phạm tương tác
được xây dựng dựa trên ba nhân tố chính của quá trình dạy học là người dạy,
người học và môi trường dạy - học.
1.1.1.2. Các nhân tố trong phương pháp sư phạm tương tác
Quá trình dạy học là quá trình tương tác của nhiều yếu tố khác nhau: ba
nhân tố chính của quá trình dạy học theo PPSPTT là người dạy, người học, môi
trường học tập,.... Còn gọi là các yếu tố bên trong hệ thống và các yếu tố bên
ngoài hệ thống. Cấu trúc đó đã được Nguyễn Văn Cường mô tả như sau: [7,
tr.6]

Hình 1.1: Cấu trúc tương tác trong dạy học
Nhìn vào mô hình trên, ta thấy: các yếu tố thuộc cấu trúc bên trong của
quá trình dạy học, bao gồm: nội dung, tài liệu học tập, nhiệm vụ, phương
tiện… và được thực hiện bởi các thực thể: người dạy, người học. Trong đó,
GV cùng với hoạt động dạy, HS cùng với hoạt động học là hai nhân tố cơ bản
nhất. Các yếu tố ngoài hệ thống là toàn bộ những yếu tố bên ngoài người học
có tác động tới quá trình học tập như: môi trường xã hội, đời sống chính trị, tư
tưởng văn hoá,... Theo nghĩa hẹp, môi trường dạy học, bao gồm: nội dung, tài
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liệu, phương tiện, nhiệm vụ.
VD: Nếu môi trường xã hội, môi trường học đường lành mạnh (học
sinh hứng thú học, phụ huynh quan tâm, xã hôi ủng hộ... để trường ra trường,
lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò) thì chắc chắn chất lượng dạy học sẽ tốt hơn.
Ngược lại, nếu xã hội vẫn còn có quan niệm coi thường việc học “học chẳng
để làm gì, có học nhưng không thi dỗ đại hoặc cũng chỉ ở nhà làm ruộng ...”,
hoặc vị thế thầy không xứng đáng, môi trường giảng dạy phức tạp (trò hạn
chế tiếng phổ thông, còn hạn chế bởi những tập tục lạc hậu...) thì việc dạy học
khó đạt chất lượng...
Như vậy, cấu trúc các tương tác chung của quá trình dạy học là tương
tác giữa người dạy, người học và môi trường dạy học. Trong đó có các mối
tương tác cơ bản sau:
1.1.1.3. Mối quan hệ và vai trò của các yếu tố trong mối tương tác
Tương tác giữa người dạy và người học: dạy và học là hai nhân tố
chính của quá trình dạy học. Dạy - học có thể được hiểu là hệ thống những tác
động qua lại lẫn nhau giữa nhiều yếu tố nhằm mục đích hình thành tri thức, kĩ
năng tương ứng và hoàn thiện đạo đức cho HS. Hai nhân tố (người dạy và
người học) thuộc cấu trúc trong cơ chế dạy học giữ vai trò cơ bản quyết định
trong việc tạo nên quá trình dạy học và chất lượng của hoạt động này. Trong
đó cần xác định rõ vai trò của các yếu tố như sau:
GV là chủ thể dạy, chủ thể tác động và đóng vai trò là người điều khiển
hoạt động học, hoạt động nhận thức của HS (xác định mục đích, lựa chọn nội
dung, kích thích hứng thú); GV sử dụng các phương pháp, phương tiện dạy
học một cách thích hợp để tổ chức cho HS tiếp cận với các nội dung dạy học,
bằng cách đó mà HS được phát triển và hình thành nhân cách. Ngày nay, với
sự tiến bộ của khoa học công nghệ, các điều kiện thiết bị dạy học hiện đại
hơn, GV càng có điều kiện tổ chức cho HS tiếp cận nội dung dạy học một

13

cách hứng thú, có hiệu quả cao. Hoạt động dạy học của giáo viên trong
PPSPTT không đóng vai trò là “người ban phát kiến thức cho HS”, “cái máy
bơm đơn giản bơm tri thức vào đầu học sinh” mà được xem là chủ thể của quá
trình dạy học - lựa chọn các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với
từng nội dung dạy học để tổ chức hoạt động học cho HS. Trong quá trình hoạt
động đó, người GV đóng vai trò chủ đạo, tổ chức, điều khiển hoạt động nhận
thức của HS để giúp các em tự khám phá ra tri thức. Bằng cách đó bằng cách
đó mà học sinh được phát triển và hình thành nhân cách.
HS trong phương pháp sư phạm tương tác không còn là những cá thể
thụ động, không phải là “bình chứa kiến thức” mà là chủ thể nhận thức, chủ
động tiếp thu tri thức bằng việc phát huy vai trò tích cực của mình tự giác
chiếm lĩnh nội dung dạy học. Hai hoạt động này thống nhất với nhau nhờ sự
cộng tác. Hoạt động học của HS bao gồm những hoạt động cụ thể:
+ Hoạt động chuẩn bị cho giờ học,
+ Hoạt động trong giờ học,
+ Tự học ở nhà,
+ Hoạt động ngoại khoá,….
Những hoạt động của HS được tiến hành dưới sự điều khiển của thầy.
Hiệu quả hoạt động của HS là tri thức, kĩ năng, kĩ xảo và những phẩm chất
đạo đức mà các em đạt được. Do đó, phương pháp sư phạm tương tác không
chỉ quan tâm đến hoạt động trực tiếp của HS mà còn lưu tâm đến kết quả của
hoạt động đó.
Sự thống nhất biện chứng giữa vai trò của giáo viên và vai trò tự chủ
của học sinh là một nguyên tắc dạy học. Sự thống nhất biện chứng giữa dạy
và học là một trong những quy luật của quá trình dạy học. Nó phản ánh mối
quan hệ gắn kết (trong quá trình dạy học), mối quan hệ giữa thầy với tư cách
người tự tổ chức tự điều khiển, lãnh đạo và trò với tư cách người tự điều
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khiển hoạt động nhận thức. Tùy theo phương pháp dạy và học khác nhau thì
tính chất tương tác người dạy - người học cũng khác nhau với mức độ tự khác
nhau của người học. Học theo quan điểm sư phạm học tương tác, là tự điều
khiển quá trình chiếm lĩnh tri thức của bản thân (tự thiết kế, tự thi công, tự
kiểm tra việc học của mình) dưới sự điều khiển sư phạm của giáo viên. Từ đó,
học được hiểu là “quá trình chuyển hoá tri thức của nhân loại thành tri thức
của cá nhân”.
Như vậy, trong dạy học tương tác thì người dạy chủ yếu đóng vai trò
người tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ; người học lĩnh hội tri thức với tính tự tích
cực và tự lực cao. Hai mặt hoạt động này nếu thực hiện đồng bộ sẽ tạo nên
hiệu quả của quá trình dạy học. Ngược lại, việc dạy học chỉ quan tâm chủ yếu
đến cách dạy học của thầy, còn cách học của trò ít được chú ý, thậm chí bị bỏ
qua…sẽ là nguyên nhân làm suy giảm hiệu quả của quá trình dạy học.
Tương tác giữa người học và người học: học thầy không tày học bạn,
câu tục ngữ giúp chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn xu hướng vận động của các
tương tác chức năng trong quá trình tổ chức tương tác giữa người học - người
học trong dạy học. Tương tác trong nhóm là có vai trò quan trọng trong dạy
học tương tác. Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm có tác dụng hình thành
ở học sinh khả năng giao tiếp, khả năng hợp tác, khả năng thích ứng và khả
năng độc lập suy nghĩ. Thông qua tương tác trong nhóm còn giúp phát triển
năng lực cộng tác, năng lực xã hội.
Các nghiên cứu tâm lí cũng đã chỉ ra rằng học sinh học tập tốt nhất
trong sự tương tác với các bạn học đồng lứa tuổi. Thông qua tương tác trong
nhóm còn giúp phát triển năng lực cộng tác, năng lực xã hội. Tương tác trong
nhóm là có vai trò quan trọng trong dạy học tương tác. Người học cần được
rèn luyện các kỹ thuật làm việc nhóm, huy động sự tích cực của tất cả các
thành viên. [7, tr.7]
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Cũng theo quan điểm dạy học hiện đại, HS trước hết là chủ thể học, có
động cơ học tập đúng đắn, học tập tự giác, tích cực tham gia vào các hoạt
động học tập, độc lập suy nghĩ, tự điều chỉnh phương pháp học tập của mình
phù hợp và hiệu quả, tự học để chiếm lĩnh tri thức và hình thành kỹ năng và
hình thành và phát triển nhân cách. HS là chủ thể nhận thức, chủ động tiếp thu
tri thức bằng việc phát huy vai trò tích cực của mình tự giác chiếm lĩnh nội
dung dạy học để hình thành và phát triển nhân cách dưới sự điều khiển sư
phạm của GV. Vì vậy, trong dạy học, thầy giáo phải sử dụng các biện pháp và
hình thức linh hoạt để có thể phát huy được hết tính tích cực chủ động của
học sinh trong học tập.
Tương tác giữa người dạy và môi trường dạy học: Môi trường theo
quan điểm sư phạm học tương tác là những điều kiện cụ thể và phong phú của
dạy học do người thầy tạo ra, tổ chức cho HS hoạt động, thích nghi, trên nền
tảng những lựa chọn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đặt ra cho người học
nhằm đạt được các nhiệm vụ dạy học. Người dạy là người thiết kế, tổ chức và
điều khiển môi trường dạy học. Căn cứ vào tính chất của nội dung tri thức và
khả năng của HS trong tình huống lớp học cụ thể, người dạy xây dựng tình
huống học sao cho phù hợp. Ví dụ: xem băng hình liên quan nội dung bài học
để thiết kế các bài luyện tập ở trên lớp, xây dựng phiếu đánh giá, tổ chức dạy
luyện tập cho HS,…Do đó việc chuẩn bị nội dung, phương tiện, tài liệu, phiếu
làm việc, nhiệm vụ, bài tập cũng như thiết kế các phương pháp, hình thức làm
việc của người dạy và người học cần đặc quan tâm. Mặt khác, môi trường dạy
học trong dạy học tương tác cần hỗ trợ các khả năng tương tác đa dạng và tính
tích cực, tự lực của HS.
Tương tác giữa người học và môi trường học tập: Tương tác giữa
người học với môi trường dạy học là tương tác với các yếu tố cụ thể của môi
trường học tập được tổ chức, đó là nội dung, tài liệu, phương tiện, nhiệm vụ,
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bài tập học tập (hiểu theo nghĩa hẹp). Đây là dạng tương tác trọng tâm của
dạy học tương tác. Tất cả các tương tác cần hỗ trợ cho việc tương tác tích cực,
độc lập giữa người học với đối tượng, nội dung học tập để tự lực kiến tạo tri
thức.
1.1.1.4. Bản chất của quá trình dạy học theo phương pháp sư phạm
tương tác
a. Quá trình dạy học là một bộ phận của quá trình sư phạm
Hoạt động dạy - học là một bộ phận của quá trình sư phạm, bởi vì đây
vừa là quá trình dạy vừa là quá trình giáo dục. Nét nổi bật của quá trình dạy là
sự tác động về mặt nhận thức của HS nhằm hình thành cho họ sự nắm vững
hệ thống tri thức và những kỹ năng, kỹ xảo tương ứng. Còn quá tình giáo dục
là một quá trình vừa là sự tác động có tổ chức, có mục đích của GV và những
ảnh hưởng của môi trường xã hội, của đoàn thể và của gia đình, vừa là sự
tham gia tích cực của HS đối với những tác động định hướng, có tổ chức của
GV nhằm hoàn thiện nhân cách của bản thân. Quá trình này diễn ra theo một
hệ thống có mục tiêu, có kế hoạch, có tổ chức, có hướng dẫn nhằm cung cấp
kiến thức và hình thành kỹ năng, phát triển nhân cách của HS trong nhà
trường. Hai quá trình này không tách rời nhau mà là một quá trình hoạt động
thống nhất nhằm hình thành nhân cách của HS, đáp ứng được yêu cầu của
thời đại. Trong đó, dạy học là quá trình hoạt động hai mặt do thầy giáo (dạy)
và học sinh (học) nhằm thực hiện các mục đích dạy học. Học là quá trình tự
giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh tri thức khoa học dưới sự điều khiển sư phạm
của giáo viên, chiếm lĩnh tri thức khoa học là mục đích của hoạt động học.
Trong quá trình hoạt động đó, người GV đóng vai trò chủ đạo, tổ chức, điều
khiển hoạt động nhận thức của học sinh để giúp các em tự khám phá ra tri
thức. HS dưới sự dẫn dắt của GV sẽ thu nhận kiến thức từ kho tàng văn hóa
xã hội của nhân loại thành tri thức riêng cho bản thân.
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b. Quá trình dạy học là một quá trình nhận thức
Nhận thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào não người - đó là sự
phản ánh tâm lý của con người bắt đầu từ cảm giác đến tư duy, tưởng tượng.
Việc học tập của HS cũng là quá trình nhận thức từ ngoài chuyển vào trong.
Đó là sự nhận thức của mỗi chủ thể HS mang tính chất sáng tạo. Sự phản ánh
đó phụ thuộc vào năng lực chủ quan của mỗi người học (như vốn sống, nhu
cầu, trình độ, hứng thú…), và đó là sự phản ánh tích cực của mỗi chủ thể HS.
Mục tiêu quan trọng của môn TV 2 là cung cấp cho HS một số khái niệm,
tri thức, phương pháp nghiên cứu để hiểu TV; rèn các kĩ năng hoạt động lời
nói; tiếp nhận lời nói (nghe, đọc) và sản sinh lời nói (nói, viết). Thông qua việc
dạy và học TV, góp phần rèn luyện các thao tác của tư duy; Bồi dưỡng tình yêu
TV và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của TV, góp phần
hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
c. Quá trình dạy học là một quá trình HS vừa là khách thể vừa là chủ
thể
Theo PPSPTT, HS trước hết là chủ thể học, có động cơ học tập đúng
đắn, học tập tự giác, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, độc lập suy
nghĩ, tự điều chỉnh phương pháp học tập của mình phù hợp và hiệu quả, tự
học để chiếm lĩnh tri thức và hình thành kỹ năng và hình thành và phát triển
nhân cách. HS đồng cũng là những khách thể trong quá trình học. Hoạt động
của HS được tiến hành dưới sự điều khiển định hướng, dẫn dắt của GV, HS
thực hiện các hoạt động lĩnh hội kiến thức, tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
học tập do giáo viên yêu cầu. Hiệu quả hoạt động của trò là tri thức, kĩ năng,
kĩ xảo, những phẩm chất đạo đức mà các em đạt được.
Mục đích của dạy học là HS, sự phát triển của các em, những lợi ích
của các em. Quan điểm dạy học hiện đại là phát huy tính tích cực của người
học, lấy người học làm trung tâm, lấy lợi ích của các em làm đích và tổ chức
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quá trình dạy học sao cho để HS tự “làm ra” kiến thức, nhấn mạnh đến năng
lực tự học của HS. Theo quan niệm này, GV không trình bày kiến thức như là
những kết quả có sẵn mà xây dựng hệ thống câu hỏi, hoặc qua các bài tập
hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động nhằm chiếm lĩnh kiến thức và phát
triển kĩ năng sử dụng TV. Đây là quá trình chuyển từ phương pháp truyền thụ
sang phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học, trong đó thầy đóng
vai trò người tổ chức hoạt động của học sinh, mỗi HS đều được hoạt động,
mỗi HS đều được bộc lộ mình và được phát triển.
d. Quá trình dạy học là một quá chịu sự tác động của điều kiện bên
ngoài và điều kiện bên trong
GV với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tinh thần trách
nhiệm có ảnh hưởng tới kết quả dạy học. GV được coi như yếu tố then chốt
của cải cách, đổi mới giáo dục. Bởi lẽ, không có thầy giỏi về năng lực chuyên
môn và phẩm chất đạo đức tốt thì không thể có nền giáo dục chất lượng. giáo
viên cần không ngừng trau dồi kỹ năng, phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp, cải
tiến phương pháp giảng dạy, đảm bảo việc truyền thụ tri thức ngày càng chính
xác, hấp dẫn, có chất lượng. GV cần giúp cho học sinh thấy được ý nghĩa và
vai trò của các kiến thức môn học đối với cuộc sống; giúp học sinh biết cách
học thích hợp đối với mỗi bộ môn, tăng cường thời lượng, chất lượng thực
hành cho mỗi bộ môn, nắm vững lý thuyết, luôn có sự vận dụng các kiến thức
đã học vào cuộc sống và giải quyết các tình huống trong đời sống theo các
khía cạnh khác nhau. Cần có những bài giảng nêu vấn đề, những giờ thảo luận
trên lớp, những trò chơi mang tính chất giáo dục để kích thích hứng thú học
tập nâng cao kết quả dạy học cho các em.
HS với năng lực nhận thức, hứng thú học tập có ảnh hưởng tới kết quả
học. Năng lực nhận thức của HS cùng với sự hứng thú thể hiện sự tập trung
chú ý cao độ, sự say mê của chủ thể hoạt động. Sự hứng thú gắn liền với tình
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cảm của con người, nó là động cơ thúc đẩy con người tham gia tích cực vào
hoạt động đó. Trong bất cứ công việc gì, nếu có hứng thú làm việc con người
sẽ có cảm giác dễ chịu với hoạt động, nó là động cơ thúc đẩy con người tham
gia tích cực và sáng tạo hơn vào hành động đó. Ngược lại nếu không có hứng
thú, dù là hành động gì cũng sẽ không đem lại kết quả cao. Đối với các hoạt
động nhận thức, sáng tạo, hoạt động học tập, khi không có hứng thú sẽ làm
mất đi động cơ học, kết quả học tập sẽ không cao, thậm chí xuất hiện cảm xúc
tiêu cực. [6, tr.15 - 17]
Chúng ta nhận thấy dạy học là một hệ thống gồm nhiều yếu tố có quan
hệ và tác động qua lại lẫn nhau. Do đó, cần làm rõ chức năng của yếu tố dạy học - môi trường và đặc biệt sự tương tác giữa hai yếu tố trong môi trường
gắn với nội dung môn học. Trong quá trình dạy học, GV là người tạo ra môi
trường dạy học, GV và HS cùng phối hợp tổ chức hoạt động dạy và học, thực
hiện nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ dạy học. Yếu tố môi trường có
tác động ảnh hưởng, tạo điều kiện cho hoạt động dạy - học cụ thể... Các yếu
tố này luôn ở trong trạng thái động, tương tác tích cực với nhau và trở nên có
ý nghĩa hơn đối với chất lượng dạy học.
Những hiểu biết có tính chất lý luận về PPSPTT trên đây là cơ sở giúp
người dạy lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cũng
như can thiệp kịp thời nhằm tạo ra động lực giúp người học hứng thú và thành
công. Để vận dụng PPSPTT trong quá trình dạy học, GV cần chú ý đến các
yêu cầu sau :
Phương pháp sư phạm tương tác bắt nguồn từ sự nhận thức đúng đắn
về vai trò và quan hệ của người dạy, người học và môn học. Nó đặt ra yêu cầu
tổ chức tốt mối quan hệ giữa người dạy và người học theo hướng lấy người
học làm trung tâm. Đây cũng là mục tiêu mà các chiến lược dạy học hiện đại,
tiến bộ hướng tới. Ở đây, GV không trình bày kiến thức như là những kết quả
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có sẵn mà xây dựng hệ thống câu hỏi, hoặc qua các bài tập hướng dẫn học
sinh thực hiện các hoạt động nhằm chiếm lĩnh kiến thức và phát triển kĩ năng
sử dụng tiếng Việt. Yêu cầu này chi phối sự lựa chọn phương pháp, nội dung,
hình thức tổ chức dạy học và các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập
của HS.
Phương pháp sư phạm tương tác đòi hỏi quá trình dạy học phải thông
qua hoạt động, GV phải là người kiến tạo ra các tình huống học để HS tự hoạt
động, tự học, tự phát hiện và chiếm lĩnh tri thức bằng hoạt động của chính
mình. Theo đó, GV là người tạo cơ hội để HS được chia sẻ, hợp tác, bộc lộ
suy nghĩ cá nhân để tự thể hiện và tự khẳng định mình. Đây là hình thức
chuyển từ phương pháp truyền thụ sang phương pháp tích cực hoá hoạt dộng
của người học, trong đó thầy đóng vai trò người tổ chức hoạt động của học
sinh, mỗi học sinh đều được hoạt động, mỗi học sinh đều được bộc lộ mình và
được phát triển.
Trong phương pháp sư phạm tương tác, để phát huy tính tích cực, sáng
tạo trong hoạt động của HS trong quá trình trải nghiệm lĩnh hội kiến thức, kỹ
năng, kỹ xảo thì việc tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ - thảo luận nhóm là
phương pháp dạy học đem lại hiệu quả cao. Đây là phương pháp tạo ra sự
tương tác giữa học sinh và học sinh. Trong học tập nhóm, HS mạnh dạn bộc
lộ ý kiến của mình, tự tin trước bạn bè, do đó mà phát huy tối đa sự tham gia
của người học. Nhờ đó mà khả năng tư duy và năng lực giao tiếp của từng
HS. Bên cạnh đó phương này còn hạn chế sự áp đặt không cần thiết của người
thầy trong quá trình dạy học.
Phương pháp sư phạm tương tác đặt ra yêu cầu là trong quá trình dạy
học, GV cần sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực khác nhau, theo
hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức người học. Để làm được điều này thì
trong quá trình dạy học, GV cần phải phối hợp các phương pháp và nguyên tắc
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dạy học sao cho phù hợp nội dung bài học và với đặc điểm tâm sinh lý của người
học để tạo ra môi trường giáo dục - dạy học thuận lợi giúp HS hứng thú học tập.
Do khả năng tập trung, chú ý của HS chưa tốt, cho nên trong quá trình dạy
học GV phải tạo ra bầu không khí học tập thoải mái, nhẹ nhàng thông qua các
phương pháp trò chơi “học mà chơi, chơi mà học”, tránh sự căng thẳng không
cần thiết đối với cả người dạy lẫn người học.
Phương pháp sư phạm tương tác yêu cầu GV phải chủ động trong việc
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục như: nắm vững mục tiêu chương trình,
nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học và các biện pháp kiểm
tra đánh giá kết quả học tập của người học, có biện pháp và hình thức tổ chức
dạy học và các biện pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.
Muốn vậy, GV phải thường xuyên tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ, phải xem việc lấy người học làm trung tâm không có nghĩa là
chỉ thấy vai trò của HS mà coi nhẹ vai trò của GV.
Phương pháp sư phạm tương tác cũng đòi hỏi phải thay đổi cách đánh
giá kết quả dạy học. Phải dựa vào mục tiêu dạy học đã đặt ra làm cơ sở để
đánh giá kết quả học tập, lựa chọn các hình thức kiểm tra đánh giá khác
nhau như viết, trắc nghiệm, thực hành... GV không phải là người duy nhất
có quyền đánh giá chất lượng học tập của người học mà phải tạo điều kiện
cho HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Hoạt động này sẽ tạo nên tính dân
chủ, khách quan hơn trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. Đồng
thời nó còn có tác dụng kích thích hứng thú học tập cũng như điều chỉnh hoạt
động của chính bản thân mỗi HS sao cho đúng hướng.
1.1.2. Một số quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục tiểu học
Những quan điểm và đường lối chỉ đạo của nhà nước về đổi mới giáo
dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng được thể hiện trong nhiều văn
bản, đặc biệt trong các văn bản sau:
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Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Điều 28 qui định: “Phương pháp giáo
dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học
sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương
pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến
thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập
cho học sinh”.
Nghị quyết số 02/NQ-TW tháng 12 năm 1996 của Ban chấp hành
Trung ương đảng khoá VIII về định hướng chiến lược Giáo dục và Đào tạo
trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước đã nhấn mạnh: “Thực
sự coi Giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định
tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho
phát triển. Giáo dục Tiểu học là nền móng của quá trình đào tạo con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời đại đất nước”
Vấn đề đổi mới toàn diện về giáo dục trong đó có đổi mới PPDH đã
được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thông qua Nghị quyết Trung
ương IV (khoá VII), nghị quyết Trung ương II (khoá VIII) và Luật Giáo
dục… Song song với việc bồi dưỡng GV trong chương trình “thay sách giáo
khoa” bậc tiểu học được tiến hành từ năm học 2001-2002, rất nhiều tài liệu về
vấn đề đổi mới PPDH đã được chuyển tải đến cán bộ quản lý, GV và tổ chức
thực hiện tại các Trường Tiểu học. Trong Công văn số 896/BGD&ĐT-GDTH
ngày 13/2/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã quy định rõ việc đổi mới
cách thức dạy học, mà trọng tâm là đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính
tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của HS. PPDH ở
tiểu học được quy định tại Điều 28 của Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ
sung năm 2009: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích
cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng
lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học; khả năng làm việc theo
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nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình
cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học
theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng
kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều,
ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học,
tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển
năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa
dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”; “Đổi
mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo
dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan. Việc thi, kiểm tra và đánh giá
kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội
và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết
quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá
của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với
đánh giá của gia đình và của xã hội”. [tr. BĐT].
Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm
theo Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ chỉ
rõ: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn
luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng
lực tự học của người học”; “Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ
thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả,
khách quan và công bằng; kết hợp kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình
giáo dục với kết quả thi”. [tr. BĐT].
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Thông tư số
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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; Thông tư Số: 22/2016/TTBGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
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; Thông tư Số: Số: 03/VBHNBGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Theo các Thông tư
này, nhiều điểm mới trong đánh giá kết quả học tập của HS tiểu học đã thay
đổi. Điểm khác biệt cơ bản là hoạt động đánh giá kết quả học tập thường
xuyên của HSkhông phải bằng điểm số như trước đây mà thay bằng lời nhận
xét. Mô hình này kế thừa những mặt tích cực của mô hình dạy học truyền
thống, nhưng nhấn mạnh "đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc
động viên, khuyến khích tính tích cực và vượt khó trong học tập, rèn luyện
của học sinh”, “đánh giá không so sánh với học sinh khác, không tạo áp lực
cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh”. Đánh giá quá trình học tập của
học sinh phải coi trọng và khuyến khích hoạt động tự đánh giá của HS, đánh
giá theo nhóm tự quản, theo cặp, nhóm, có thể hiểu là đánh giá vì HS.
Nghị quyết số 44/NQ-CP, ngày 09/6/2014 Ban hành Chương trình hành
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11
năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập quốc tế xác định “Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và
đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực của người học; kết
hợp đánh giá cả quá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô
hình của các nước có nền giáo dục phát triển”.
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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), nhằm cung cấp cho GV và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học ở các cơ
quan quản lí giáo dục, các trường tiểu học những kiến thức và kĩ năng về đổi
mới phương pháp giảng dạy nói chung, về PPDH các môn học theo chương
trình - sách giáo khoa mới ở tiểu học nói riêng. Trong đó nhấn mạnh:… “Đổi
mới PPDH là đổi mới cách tiến hành các phương pháp, đổi mới các phương
tiện và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt đểưu điểm
của các phương pháp cũ và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm
phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học”
Những quan điểm, định hướng nêu trên tạo tiền đề, cơ sở lý luận quan
trọng để chúng tôi thực hiện luận văn này.
1.1.3. Cơ sở khoa học của dạy học TV 2 theo PPSPTT
1.1.3.1. Cơ sở tâm lý
Các nhà tâm lý học cho rằng tri giác của HS tiểu học đã phát triển hơn
so với tuổi mẫu giáo, nhưng chủ yếu vẫn mang tính chất nhận biết tổng quát.
Các em chưa nhận biết chính xác các chi tiết khi tri giác các đối tượng. Tri
giác trong hoạt động học tập của HS chỉ mang tính chất nhận biết và gọi tên
hình dáng, màu sắc của sự vật. HS đầu cấp 1 chưa có khả năng phân tích có
hệ thống những thuộc tính và những phẩm chất của các đối tượng được tri
giác.
Tri giác ở HS lớp 2 đã phát triển hơn so với tuổi mẫu giáo, nhưng chủ
yếu vẫn mang tính chất nhận biết tổng quát. Các em chưa nhận biết chính xác
các chi tiết khi tri giác các đối tượng. HS chú ý đến các chi tiết ngẫu nhiên mà
chưa có khả năng tổng hợp, khả năng quan sát tinh tế. Tri giác trong hoạt
động học tập của HS chỉ mang tính chất nhận biết và gọi tên hình dáng, màu
sắc của sự vật. Các em chưa có khả năng phân tích có hệ thống những thuộc
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tính và những phẩm chất của các đối tượng được tri giác. Vì vậy trong quá
trình dạy học TV, GV cần tạo điều kiện cho HS tiếp xúc trực tiếp với ngữ
liệu, hướng dẫn các em phân tích ngữ liệu qua đó mà tổ chức, điều khiển hoạt
động tri giác của học sinh, từ đó giúp các em tiếp nhận kiến thức mới được rút ra
từ ngữ liệu một cách dễ dàng, hiệu qủa hơn.
Đặc điểm cơ bản của sự chú ý của HS lớp 2 còn hạn chế, sức chú ý tốt
nhất (tập trung) của HS tiểu học chỉ kéo dài trong một thời gian nhất định....
các em không thể tập trung chú ý lâu vào công việc mà rất dễ bị phân tán.
Ngoài ra, HS lớp 2 còn thích tìm hiểu cái mới, thích hoạt động. Khả năng chú
ý lâu của các em trong học tập còn yếu. Các em còn thích “học mà chơi, chơi
mà học”. Đặc điểm tâm lý này giải thích lí do giáo viên cần chú ý vận dụng
phương pháp đàm thoại, phương pháp trò chơi học tập trong dạy học tiếng
Việt.
Mặt khác, sự phát triển tư duy của HS ở giai đoạn học vần gần giống
với hoạt động tư duy của trẻ tuổi mẫu giáo. Do vậy, hoạt động nhận thức của
lứa tuổi này chủ yếu diễn ra trong bình diện hành động trực quan. HS sẽ dựa
vào những đối tượng thực, vật thực, tranh ảnh để nhận thức… Đây là cơ sở để
nhấn mạnh phương pháp trực quan trong dạy học tiếng Việt.
Những đặc điểm tâm lý trên là cơ sở để GV đa dạng hoá các PPDH
một cách hợp lý theo hướng kích thích khả năng tự học và hợp tác trong
môi trường sư phạm thuận lợi nhằm duy trì sự chú ý và hứng thú học tập
của HS.
1.1.3.2. Đặc điểm ngôn ngữ
Về mặt ngôn ngữ, khác với học các môn học khác, học tiếng Việt, học
sinh tiếp xúc với một đối tượng quen thuộc gắn bó với cuộc sống hàng ngày
của các em. Trước khi vào học ở nhà trường, học sinh đã sử dụng tiếng Việt
với hai loại hoạt động nói và nghe, các em đã có một vốn từ nhất định, làm
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quen với một số quy luật tạo lập lời nói Tiếng Việt một cách tự phát. Đây là
điều kiện cần thiết để các em học tập môn TV có hiệu quả. Tuy nhiên trong
quá trình sử dụng các em vẫn còn nói - viết sai ngữ pháp, do vốn từ ngữ của
HS còn nghèo nàn, lời nói gắn với hoàn cảnh giao tiếp... Vì vậy việc học tiếng
Việt phải dựa trên sự hiểu biết chắc chắn về trình độ tiếng mẹ đẻ vốn có của
HS. Giáo viên cần phải tạo điều kiện để học sinh hình thành lời nói hoàn
chỉnh của mình trong các cuộc hội thoại, trong các hình thức học tập khác
nhau: cá nhân, nhóm, lớp...
Từ nghiên cứu về những đặc điểm tâm lý trên của HS lớp 2 cho thấy
HS lớp 2 hoàn toàn có khả năng thực hiện được những hoạt động học tập
do giáo viên đưa ra trong quá trình sử dụng phương pháp sư phạm tương
tác để dạy học TV. Đây cũng là một trong những nhân tố quan trọng đảm
bảo cho sự phát huy tính tích cực của người học đã được vận dụng trong
dạy học Tiếng Việt từ lâu nay. Theo đó, việc dạy học Tiếng Việt phải thể
hiện tinh thần chung là hướng vào việc tổ chức các hoạt động học tập cho
học sinh. Hoạt động học tập tiếng Việt của HS được hiểu là hoạt động giao
tiếp, hoạt động trí tuệ được thể hiện ra bên ngoài bằng các hành động cụ
thể có thể quan sát được, lượng hoá được (ví dụ, hoạt động tìm tòi phát
hiện kiến thức, thảo luận, tranh luận, trò chơi học tập...).
Hiệu quả của công việc sử dụng phương pháp này trong dạy học TV
có sự đóng góp rất lớn của việc hiểu đúng đặc điểm tâm lý và đặc điểm
ngôn ngữ của học sinh lớp 2.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.2. Thực trạng sử dụng PPSPTT trong dạy học Tiếng Việt lớp 2
trường Tiểu học Tô Hiệu, Mai Sơn, Sơn La
Trường Tiểu học Tô Hiệu, Mai Sơn, Sơn La là trường chuẩn quốc gia
đóng trên địa bàn tiểu khu 4 thị trấn Hát Lót có tổng số 22 cán bộ GV nhân
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viên. Có 12 lớp với 501 HS. Là một nhà trường có nhiều hoạt động đổi mới
trong công tác dạy và học và đã đạt nhiều thành tích cao trong chuyên môn
của GV và HS.
Chúng tôi chọn trường Tiểu học Tô Hiệu, Mai Sơn, Sơn La để khảo sát
với lí do: Trường thị trấn có một điểm trường, thu hút nhiều HS là con em tái
định cư, học sinh nhiều dân tộc khác nhau, đội ngũ GV trẻ, năng động trong
mọi hoạt động.
Để đánh giá thực trạng sử dụng PPSPTT trong dạy học TV lớp 2 trường
Tiểu học Tô Hiệu, Mai Sơn, Sơn La, chúng tôi tiến hành khảo sát trên hai đối
tượng là GV và HS.
1.2.2.1. Đối với giáo viên
Để tìm hiểu nhận thức của GV về PPSPTT trong dạy học, chúng tôi đã
xây dựng phiếu khảo sát dành cho 06 GV gồm những câu hỏi sau:
Câu 1. Theo thầy/cô PPSPTT được hiểu như thế nào?
Câu 2. Cảm nhận của thầy/cô về tầm quan trọng của việc sử dụng
PPSPTT trong dạy học môn TV lớp 2?
Câu 3. Trong dạy học môn TV ở lớp 2, thầy/cô thường sử dụng các
PPDH nào dưới đây?
- Phương pháp đọc theo nhóm;
- Phương pháp đàm thoại;
- Phương pháp luyện tập thực hành
- Phương pháp luyện tập theo mẫu
- Phương pháp trò chơi.
Qua khảo sát chúng tôi thu được kết quả như sau:
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Bảng 1.1. Tổng hợp nhận thức của GV về PPSPTT trong dạy học
Nội dung lựa chọn

Stt

SL GV

Đồng Không

được K/S

ý

đồng ý

1 Tương tác giữa người dạy và người học

10

0

0

2 Tương tác giữa người học và người học

10

0

0

10

0

0

10

0

0

10

6

4

3

4

Tương tác giữa người dạy và môi trường
dạy học
Tương tác giữa người học và môi trường
học tập
Tương tác của ba nhân tố chính của quá

5 trình dạy học là người dạy, người học,
môi trường dạy - học

Qua khảo sát thực trạng nhận thức về PPSPTT trong dạy học TV ở lớp
2 ở trên địa bàn huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn la chúng tôi nhận thấy một số giáo
viên chưa hiểu rõ PPSPTT, chưa thấy được tác dụng của phương pháp này
trong quá trình phát huy năng lực học tập của HS. Một bộ phận GV khác thì
hiểu chưa đúng về phương pháp này họ cho rằng đó chỉ là sự tác động qua lại
giữa GV - HS, song sự tác động đó chỉ diễn ra theo một chiều là GV tác động
đến HS chứ chưa có chiều ngược lại, chưa có sự tương tác giữa HS - HS; HS GV - môi trường. Chỉ có một bộ phận nhỏ GV có quan niệm đúng đắn và
PPSPTT, phần lớn trong số họ được đào tạo chính quy ở các trường Đại học,
Cao đẳng sư phạm và đạt được giải cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các
cấp.
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Bảng 1.2. Tổng hợp về cảm nhận GV về tầm quan trọng của việc sử dụng
PPSPTT trong dạy học môn TV lớp 2
Tầm quan trọng của việc sử

Stt

Đồng ý Rất đồng

dụng PPSPTT

Không

ý

đồng ý

1

Vô cùng quan trọng

3

0

0

2

Rất quan trọng

2

2

1

3

Quan trọng

2

0

0

4

Không quan trọng

0

0

0

5

Hoàn toàn không ảnh hưởng gì

0

0

0

Nhìn vào Bảng 1.2. Tổng hợp kết quả khảo sát về tầm quan trọng của
việc sử dụng PPSPTT trong dạy học môn TV lớp 2 cho thấy rất cần thiết khi
giảng dạy cho trẻ.
Bảng 1.3. Tổng hợp các phương pháp được GV sử dụng trong dạy học TV
cho HS lớp 2
Mức độ

Stt
Phương pháp

Thường

Không
thường
xuyên

bao giờ

7

3

0

10

0

0

10

0

0

10

0

0

7

3

0

xuyên
1

2
3
4

5

Phương pháp dạy học thảo
luận nhóm
Phương pháp luyện tập theo
mẫu
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp luyện tập thực
hành
Phương pháp tổ chức trò
chơi
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Không

Nhìn vào bảng 1.3 tổng hợp các ý kiến khảo sát về PPDH chủ yếu được
sử dụng trong dạy học môn TV, chúng ta thấy các GV được khảo sát đều
khẳng định đây là các PPDH chủ yếu thường xuyên được sử dụng trong môn
TV. Trong đó nhóm các phương pháp được sử dụng chủ yếu theo thứ tự từ
cao xuống thấp là: Phương pháp dạy học thảo luận nhóm, Phương pháp đàm
thoại,Phương pháp luyện tập theo mẫu, Phương pháp luyện tập thực hành,
Phương pháp tổ chức trò chơi.
Qua việc dự giờ, thăm lớp một số Trường Tiểu học trên địa bàn huyện
Mai Sơn - tỉnh Sơn la chúng tôi nhận thấy: Trong quá trình dạy học TV gv
mặc dù chưa hiểu biết đầy đủ về PPSPTT, nhưng họ cũng có ý thức tổ chức
cho học tập thông qua hoạt động cùng học, cùng chơi với bạn song hiệu quả
của sự tương tác giữa GV - HS; học sinh - HS; GV - HS - môi trường chưa
cao. Hoạt động học tập của HS thông qua thảo luận nhóm, trò chơi học tập
không trở thành hoạt động của từng cá nhân HS và của cả tập thể học sinh.
Hoạt động học tập thông qua vui chơi của trẻ nhiều khi không phù hợp với
nội dung bài học. Chẳng hạn, khi dạy bài tập đọc “Người mẹ hiền” - TV 2) có
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi đóng vai để diễn tả lại cảnh Nam và Minh
chui qua lỗ hổng ở bờ tường. Thành ra tuy có sự tương tác giữa GV - HS, HS
- HS song sự tương tác đó lại không nhằm vào củng cố mở rộng, khắc sâu bài
học mà chỉ dừng lại ở mức độ minh hoạ cho lý thuyết về đa dạng hoá các
phương pháp dạy học một cách máy móc, dập khuôn, khi sử dụng các phương
pháp dạy học như giảng giải, hỏi đáp GV không chú ý tạo ra mối liên hệ
ngược từ phía học sinh đến GV. Hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu chủ
yếu là dạy học cả lớp, ít có dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm. Khi tổ chức
dạy học theo nhóm hiệu quả cũng chưa cao.
Qua kết quả khảo sát và lấy ý kiến của GV về các nội dung trên cho
thấy các GV đã quan tâm tới sử dụng PPSPTT trong dạy học TV GV đã có
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nhiều cố gắng trong việc vận dụng phương pháp dạy học nhằm tích cực hoá
các hoạt động của HS theo yêu cầu của từng bài, GV đã sử dụng nhiều PPDH
khác nhau. Các tiêu chí được GV lựa chọn đồng ý ở thứ bậc cao nhất là: Các
phương pháp dạy học đàm thoại, phương pháp đọc theo nhóm, phương pháp
luyện tập, phương pháp trò chơi. Tuy nhiên, không có PPDH nào là vạn năng
nên trong quá trình dạy học GV cần sử dụng linh hoạt các phương pháp để
mang lại hiệu quả cao. Qua các số liệu khảo sát cho thấy GV vẫn chưa thực
sự quan tâm đúng mức đến HS Thực trạng trên đặt ra vấn đề là làm thế nào để
sử dụng hiệu quả hơn nữa dụng PPSPTT trong dạy học TV nói chung và TV
lớp 2 Trường Tiểu học Tô Hiệu, Mai Sơn, Sơn La nói riêng? Đây là vấn đề
đòi hỏi sự quan tâm của tất cả các GV để tìm biện pháp khắc phục.
1.2.2.2. Đối với học sinh
Tìm hiểu thực trạng học tập TV lớp 2 Trường Tiểu học Tô Hiệu, Mai
Sơn, Sơn La của HS theo PPSPTT, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 80 HS của
2 lớp 2A và 2B tại trường Tiểu học Tô Hiệu, Mai Sơn, Sơn La. Nội dung
khảo sát gồm: mức độ yêu thích môn TV của HS; học môn TV dễ hay khó;
mức độ đọc hiểu; khả năng sử dụng từ ngữ của HS. Ở mỗi nội dung khảo sát
đều được cụ thể hoá thành các tiêu chí. Các tiêu chí đều được đánh giá theo
các mức độ khác nhau.
Đầu tiên chúng tôi tiến hành khảo sát mức độ yêu thích môn TV của HS
với câu hỏi “Em có thích học môn TV không?”. Kết quả khảo sát được tổng
hợp trong bảng sau:
Bảng 1.4. Tổng hợp mức độ hứng thú học môn TV của HS lớp 2
STT

Tiêu chí lựa chọn

Đồng ý

1

Rất thích

30

2

Thích

30

3

Bình thường

14
33

4

Không thích

6

Bảng 1.5. Tổng hợp nội dung trả lời câu hỏi về học môn TV dễ hay khó của
HS lớp 2
Nội dung lựa chọn

STT

Đồng ý

1

Rất khó

20

2

Khó

50

3

Bình thường

6

4

Dễ

4

Môn học TV hầu hết các em đều dành thái độ, tình cảm tốt đẹp đối với môn
học này, nhưng các em cũng cho rằng đây là môn học khó. Một phần do ngữ
liệu xa rời cuộc sống của các em, trong sách giáo khoa có nhiều bài tập, câu
hỏi suất hiện quá nhiều như câu hỏi tái hiện trong phần môn tập đọc, bài tập
điền từ trong phần ngôn từ ngữ....gây tâm lý nhàn chán, đơn điệu ở học sinh
khi học, không kích thích được sự hợp tác giữa GV - HS trong việc giải quyết
các nhiệm vụ học tập. Phần khác do cách thức lên lớp của GV không kích
thích được hứng thú học tập của các em, không tạo điều kiện cho mọi học
sinh trong lớp được hoạt động, một giờ dạy được đánh giá là thành công khi
trong giờ dạy đó có một vài HS tham gia phát biểu ý kiến, số học sinh còn lại
làm gì GV không kiểm soát được. Ví dụ: trong phân môn Tập Đọc HS rất
hứng thú khi đọc các ngữ liệu, nhưng đến khi GV dạy Tập Đọc thì chỉ có một
số em làm việc, số khác ngồi chơi hoặc làm việc khác.
Bảng 1.6. Tổng hợp kết quả 40 bài kiểm tra môn TV của HS lớp 2A

Lớp KS

Mức độ đạt

Nội dung khảo
sát

HT
34

HTT

CHT

2A

Tập đọc

20

10

10

Chính tả

15

20

5

Tập làm văn

15

5

10

1.2.3. Nguyên nhân của thực trạng
So với các môn học khác đây là môn học có dung lượng kiến thức lớn.
Vì vậy khó khăn đầu tiên đối với GV tiểu học là kiến thức chưa được trang bị
đầy đủ, điều này ảnh hưởng sâu sắc tới việc sử dụng các PPDH (Bởi nội dung
dạy học luôn quyết định phương pháp). Mặt khác nhiều GV còn chưa quan
niệm đúng đắn về việc dạy học theo PPSPTT và hình thức tổ chức dạy học
theo tinh thần của phương pháp này nên hiệu quả đem lại chưa cao.
Ngữ liệu, hệ thống câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa chưa phù
hợp với việc tổ chức dạy học theo PPSPTT.
HS gặp phải khó khăn trong việc nhận thức và vận dụng những điều đã
học vào cuộc sống. Hơn nữa sự phát triển của mỗi cá thể học sinh là không
đồng đều nên vấn đề đặt ra cho PPSPTT khi sử dụng vào dạy học TV lớp 2 đó
là làm sao tạo ra một môi trường thuận lợi, để mọi HS với những trình độ
nhận thức khác nhau đều có thể tham gia vào hoạt động học tập, giao lưu hợp
tác với GV, với bạn nhằm vào một mục đích chung là hướng tới sự phát triển
nhân cách của các em.
Giải quyết được vấn đề trên không phải là việc có thể làm được một
sớm một chiều. Song trước hết phải cung cấp cho GV một công cụ hữu hiệu
để lựa chọn nội dung và PPDH nhằm tạo ra sự phát triển mới ở người học.
Công cụ hữu hiệu đó chính là nếu được sử dụng hợp lý PPSPTT một trong
quá trình dạy học TV ở lớp 2 thì phương pháp này sẽ góp phần không nhỏ vào
việc này nâng cao chất lượng dạy học hiện nay.
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Tiểu kết chương 1
Trong chương này chúng tôi đề cập đến những cơ sở lí luận và thực
tiễn của dạy học TV cho HS lớp 2. Với mục tiêu đặc thù của môn học được
xác định là dạy TV nhằm hướng tới mục đích giao tiếp và thông qua giao tiếp,
chương trình này chi phối việc lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức
kiểm tra đánh giá. Điều này đòi hỏi người GV trong quá trình dạy học TV
theo chương trình mới bên cạnh việc sử dụng các phương pháp đặc trưng của
bộ môn còn phải sử dụng những phương pháp để phát huy tính tích cực, chủ
động của HS trong quá trình học tập như thảo luận nhóm, trò chơi học
tập...với các hình thức dạy học phong phú và phương pháp kiểm tra, đánh giá
đa dạng như không chỉ đánh giá qua mức độ lĩnh hội kiến thức mà còn đánh
giá qua mức độ hoạt động, hợp tác với bạn, với thầy... GV không còn là người
duy nhất có quyền đánh giá kết quả học tập của HS mà phải tạo điều kiện để
HS được tham gia vào quá trình đánh giá sản phẩm của chính mình. Tất cả
những điều này là điều kiện thuận lợi để áp dụng PPSPTT trong quá trình dạy
học TV.
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CHƯƠNG 2
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG
DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2
2.1. Một số yêu cầu về sử dụng PPSPTT trong dạy học TV cho HS
Sau khi nghiên cứu những vấn đề có tính chất lí luận và thực tiễn về
PPSPTT, chúng tôi nhận thấy:
Để thể hiện tư tưởng dạy học tập trung vào HS, phát huy tính chủ
động, tích cực của HS trong học tập, GV cần sử dụng các phương pháp tổ
chức hoạt động học tập phù hợp với đặc trưng của bộ môn, với lứa tuổi
HS như: rèn luyện theo mẫu, thực hành giao tiếp, thảo luận, trò chơi học
tập….coi trọng cả ba hình thức học tập theo nhóm, cá nhân, cả lớp. Các
phương pháp linh hoạt trong mỗi giờ họcvà hình thức học tập được sử
dụng nhằm khơi gợi hứng thú cho HS, nần cao hiệu quả giờ học.
Dạy học TV ở tiểu học với tư cách là dạy tiếng mẹ đẻ (dạy cho học
sinh đã có khả năng sử dụng TV ở một mức độ nhất định) và với tư cách
là dạy học ngôn ngữ thứ hai (dạy cho người học chưa có khả năng sử
dụng TV). Để cụ thể hoá đối tượng của phương pháp dạy học TV, cần
phân tích được các yếu tố tham gia vào quá trình dạy học này, và cần xem
xét từng yếu tố: nội dung chương trình môn học TV ở Trường Tiểu học
(dạy và học cái gì?), hoạt động dạy của thầy (dạy như thế nào và bằng
cách nào?) và hoạt động học của trò (học như thế nào và bằng cách nào?).
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới phương pháp dạy
và học hiện nay là chuyển từ phương pháp truyền thụ sang phương pháp
tích cực hoá hoạt động của người học, trong đó thầy đóng vai trò tổ chức
hoạt động của HS, mỗi HS đều được hoạt động, đều được bộc lộ mình và
phát triển.
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Theo nguyên tắc tích hoá hoạt động của HS, GV không trình bày kiến
thức như một kết quả có sẵn mà xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập hướng dẫn
HS học sinh thực hiện các hoạt động nhằm chiếm lĩnh kiến thức và phát triển
các kĩ năng sử dụng TV; còn SGV có nhiệm vụ hướng dẫn thầy cô giáo cách
thức cụ thể để tổ chức hoạt động học cho HS.
Với cách hiểu trên, chúng tôi mạnh dạn đề xuất các giải pháp thực hiện
PPSPTT trong dạy học TV cho HS lớp 2 Trường Tiểu học Mai Sơn, Sơn La
dưới đây.
2.2. Vận dụng PPSPTT trong dạy học TV cho HS lớp 2
2.2.1. Phương pháp dạy học thảo luận nhóm
Phương pháp thảo luận nhóm là cách thức GV tổ chức cho HS bàn bạc,
trao đổi ý kiến, quan điểm của mình về một vấn đề nào đó trong quá trình dạy
học. Đây là PPDH thể hiện rõ nét sự tương tác giữa GV - HS - môi trường.
Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm để dạy học cần thực hiện các
trình tự sau: GV chia lớp thành các nhóm; giao nhiệm vụ thảo luận cho từng
nhóm; sau đó GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm; đại diện các nhóm
trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các thành viên khác trong lớp
trao đổi ý kiến, tranh luận, bổ xung; giáo viên lắng nghe ý kiến của các nhóm,
tổng kết, đánh giá và khẳng định ý kiến đúng.
Phương pháp này được sử dụng để dạy học nhiều loại bài TV như: Khi
học các tri thức từ ngữ, ngữ pháp mới, thảo luận để tìm ra nội dung bài tập
đọc... Để có thể sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học TV cần
tiến hành các bước sau:
Trước tiên GV chia lớp thành các nhóm, số lượng HS trong một nhóm
phụ thuộc vào nội dung thảo luận nhưng phải đảm bảo cho mọi HS đều được
trình bày ý kiến của mình, bàn bạc trao đổi ý kiến với bạn. Có nhiều cách để
chia nhóm: Có thể chia nhóm cố định suốt một học kỳ, một năm học, có thể
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chia nhóm tạm thời trong một tiết học, thậm chí trong một bài tập để thực
hiện nhiệm vụ học tập, lúc này người ta thường áp dụng cách chia nhóm ngẫu
nhiên... Ở mỗi nhóm có một nhóm trưởng, nhóm trưởng là người chịu trách
nhiệm điều khiển hoạt động thảo luận, trao đổi giữa các thành viên trong một
nhóm, nhóm trưởng này có thể do GV chỉ định hoặc do các thành viên trong
nhóm tự bầu. Để tạo hứng thú cho HS trong quá trình thảo luận, có thể đặt tên
cho mỗi nhóm, việc đặt tên này có thể do GV chỉ định hoặc do nhóm tự chọn,
ví dụ: Nhóm Sơn Ca, nhóm Thỏ Trắng...
Sau khi chia lớp thành các nhóm GV giao nhiệm vụ thảo luận cho từng
nhóm. Nhiệm vụ thảo luận nhóm là nhân tố quyết định mức độ hợp tác giữa
các thành viên trong nhóm cũng như hiệu quả cuả sự tác động giữa GV - HS.
Thật vậy, nếu nhiệm vụ học tập quá khó HS không có ý kiến trao đổi thì cuộc
thảo luận trở thành bế tắc, nếu nhiệm vụ quá dễ hoặc là những vấn đề HS đã
biết, không cần động não, trao đổi thì cũng có thể tìm ra lời giải đúng, thì
cuộc thảo luận trở thành đơn điệu. Nhiệm vụ thảo luận của phải đảm bảo các
yêu cầu sau:
Có tác dụng kích thích sự suy nghĩ, trao đổi, hợp tác của từng HS và
của cả tập thể, cũng như gây sự tò mò chý ý cho các HS. Chẳng hạn, GV có
thể yêu cầu HS đặt tên khác cho một đoạn, cho cả bài (Loại câu hỏi này được
sử dụng trong hầu hết các giờ tập đọc). Hãy cùng bạn đặt và trả lời câu hỏi
với cụm từ: “Để làm gì?”(Đặt và trả lời câu hỏi “Để làm gì?”- TV2)
Nhiệm vụ thảo luận cũng có thể là câu hỏi tổng hợp, để HS có thể trả
lời được những câu hỏi dạng này thì GV cần có câu hỏi gợi ý, chẳng hạn: Để
giới thiệu với HS về dấu hai chấm và tác dụng của nó GV có thể đưa ra
những vấn đề thảo luận như sau: Trong đoạn văn trên có loại dấu câu nào
em chưa biết, đã biết? Các loại dấu câu đó có thể thay thế cho nhau không?
Loại dấu câu em chưa biết dùng để làm gì? Trong bài “Cá sấu sợ cá mập” (TV
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2) GV có thể đặt câu hỏi thảo luận là: Trong câu trả lời của ông chủ khách
sạn, ông đã vô tình cho khách biết điều gì? Theo em, nghe ông chủ trả lời như
vậy thì khách còn sợ gì nữa? Những câu hỏi gợi ý này không chỉ dẫn dắt HS
đến với nội dung bài học mà còn giúp HS mở rộng trí tưởng tưởng, thể hiện
được quan điểm riêng.
Câu hỏi thảo luận cũng có thể là những câu hỏi mở, là loại câu hỏi có
đáp án mở phong phú đem lại hứng thú cho HS trong quá trình học. Những
câu hỏi mở thường được sử dụng trong phân môn Tập đọc, Kể chuyện, Tập
làm văn vì trong những phân môn này nội dung bài học luôn gắn liền nội
dung giáo dục với cách giải quyết những tình huống giao tiếp của HS. Chẳng
hạn: Theo em sau này cậu bé có thành công trong cuộc sống không? Vì sao? (Có
công mài sắt có ngày nên kim - TV 2) Trong câu chuyện này em thích nhất
nhân vật nào? Vì sao? (Những quả đào - TV 2) ... Em sẽ nói gì với bạn khi:
Bạn đến thăm nhà em. em mở cửa mời bạn vào nhà chơi. Em thích một bài
hát mà bạn thuộc, em nhờ bạn chép hộ. Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện trong
giờ họ c. Em yê u c ầu b ạn tr ật t ự để e m n ghe cô gi áo gi ảng b ài
( Mời , nh ờ, đ ề nghị - T V 2 ); Một bạn đang mải mê đùa, chạy nhảy lỡ
làm ngã một em bé. Em bé khóc. Theo em sự việc đó sẽ diễn ra như thế
nào? Nếu bạn ấy không biết quan tâm tới người khác. Nếu bạn ấy biết
quan tâm tới người khác. Như vậy, không phải bất cứ nội dung nào của bài
học cũng có thể đưa ra thảo luận, chỉ có những vấn đề đảm bảo những yêu
cầu trên mới nêu thành câu hỏi thảo luận. Bên cạnh đó câu hỏi thảo luận còn
phải rõ ràng, cụ thể phù hợp với nội dung bài học, trình độ nhận thức của HS.
Sau khi nhận nhiệm vụ, các thành viên trong nhóm ngồi quay mặt lại
với nhau để tiến hành bàn bạc, thảo luận, từng thành viên đưa ra ý kiến của
mình, cả nhóm bàn bạc và chọn ra ý kiến hợp lý nhất để trình bày trước
lớp. Trong quá trình thảo luận ở những học sinh khác nhau sẽ có những ý
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kiến khác nhau về nó, nhất là đối với những câu hỏi mở. Chẳng hạn: Sau khi
đọc xong chuyện (“Những quả đào” - TV 2 ) có học sinh thích bạn Việt vì bạn
Việt là người nhân hậu, biết chia sẻ niềm vui cho bạn, biết quan tâm đến
bạn... Có học sinh thích bạn Vân vì sự hồn nhiên ngây thơ của bạn, vì bạn
cũng háu ăn giống em... Có HS thích người ông vì ông là người quan tâm đến
các cháu đi đâu cũng mang quà về cho các cháu, vì người ông trong chuyện
giống với ông của em... Hay có HS thích bạn Xuân vì sự hồn nhiên, nhanh
nhảu, vì em cũng thường đem hạt trồng trong một cái vò giống bạn... Song dù
đưa ra ý kiến như thế nào thì điều quan trọng là các em giải thích, chứng minh
được vì sao em đưa ra ý kiến đó để thuyết phục người nghe làm cho họ cũng
đồng tình với ý kiến của mình. Chính vì vậy trong quá trình thảo luận nhóm
giữa từng HS trong nhóm cũng sẽ có sự bàn bạc, lắng nghe, trao đổi, đánh giá
ý kiến của nhau để từ đó chọn ra ý kiến hợp lý nhất. Như vậy trong bản thân
nhóm đã có sự tương tác giữa các thành viên.
Khi các nhóm đã lựa chọn được cách giải quyết hợp lý nhất dưới sự tổ
chức của GV đại diện các nhóm lần lượt trình bày ý kiến của nhóm mình
trước lớp, các nhóm khác tập trung lắng nghe và thể hiện quan điểm của
mình về ý kiến của nhóm bạn (Đồng ý hay không đồng ý? Vì sao?), nhóm
vừa trình bày phải giải thích hoặc cung cấp thêm thông tin để trả lời cho
những thắc mắc, chất vấn của nhóm bạn. Ở khâu này có sự tác động qua
lại giữa những thành viên ở các nhóm khác nhau.
GV lúc này một mặt trong vai trò trọng tài lắng nghe ý kiến của các
nhóm và khẳng định ý kiến hợp lý nhất, hay nhất, mặt khác trong vai trò của
người hướng dẫn sẽ giảng giải thêm về vấn đề đang thảo luận và động viên
các nhóm, góp ý để ý kiến của các nhóm có sức thuyết phục hơn, điều chỉnh,
uốn nắn những ý kiến “lạc đề”... Việc HS đưa ra được những nội dung này
cũng có ý đúng nhưng nó mới chỉ đề cập đến một phương diện của bài đọc.
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Nội dung của bài đọc này có ý nghĩa khái quát hơn đó là: Người mẹ có thể
làm tất cả vì con, để đi được đến kết luận khái quát này HS cần có sự định
hướng của GV trong quá trình thảo luận đặt biệt là kết luận của GV sau khi
HS báo cáo kết quả thảo luận. Bởi nó là cơ sở cho HS đối chiếu với kết quả
làm việc mình để kiểm tra và điều chỉnh nó theo hướng khoa học hơn. Không
những thế trong quá trình tiếp nhận tín hiệu ngược từ phía học sinh GV sẽ có
biện pháp duy trì hay điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp... Làm
như vậy là GV đã tác động đến HS và HS cũng đã tác động đến GV.
Từ những phân tích trên ta thấy, trong thảo luận nhóm những điều học
sinh học được là kết quả của sự tự vận động của bản thân và sự hợp tác, giao
lưu với các thành viên trong nhóm, với GV thông qua việc trình bày ý kiến
của mình, lắng nghe ý kiến của bạn, của thầy, trao đổi với bạn, với thầy về ý
kiến của mình. Nhờ đó sự tác động nhiều chiều như vậy mà những kiến thức
được hình thành trở nên sâu sắc, toàn diện và bền vững hơn, quan hệ giữa GV
- HS trở nên khăng khít hơn. GV với tư cách là người hướng dẫn đã hoàn
thành tốt cả hai nhiệm vụ là tổ chức và hợp tác cùng HS trong quá trình các
em thực hiện thảo luận. Điều này thể hiện rõ hơn khi ta xem xét ví dụ sau:
Tiết 2 bài tập đọc “Kho báu” trong sách TV 2 có thể dạy theo 2 cách:
Cách 1: Cả lớp đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi do GV nêu ra. Các
câu hỏi này đã có sẵn trong sách giáo khoa, đây là cách làm thông thường
hiện nay.
Cách 2: Cho HS chia nhóm để các nhóm có thể thảo luận một cách dễ
dàng, GV có thể biên soạn lại những câu hỏi trong sách giáo khoa thành
những vấn đề lớn như: Người nông dân dặn con điều gì trước khi mất? Hai
con đã thực hiện ra sao? Họ hiểu kho báu mà người cha dặn nghiã là gì? Sau
đó giáo viên giao cho mỗi nhóm thảo luận một vấn đề và trình bày ý kiến của
nhóm về vấn đề đó. Cách dạy này có khả năng lôi cuốn HS cùng tham gia tìm
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hiểu nội dung bài. Những hiểu biết mà HS thu được trong quá trình thảo luận
là do kết quả của sự khám phá hợp tác của HS .
Như vậy trong thảo luận nhóm quan hệ giữa HS - HS, HS - GV là quan
hệ biện chứng, thống nhất với nhau nó làm cho hiệu quả dạy học được nâng
cao. Vậy yếu tố môi trường trong thảo luận nhóm là gì? Nó có ảnh hưởng như
thế nào đối với cả GV và HS? Có thể nói môi trường trong thảo luận nhóm
chính là không khí học tập tích cực, sôi nổi giữa từng thành viên trong nhóm,
giữa các nhóm và giữa HS với GV. Bầu không khí này được hình thành trên
cơ sở GV giao nhiệm vụ phù hợp với nhận thức của HS làm kích thích sự suy
nghĩ, hợp tác của các em, là tâm thế của học sinh khi thảo luận. Khi bầu
không khí này được hình thành thì nó lại làm cho HS hứng thú hơn trong việc
từ đó mà hiệu quả thảo luận được nâng lên. Tuy nhiên trong quá trình dạy học
không nên lạm dụng hình thức này, chỉ những vấn đề cần thiết (có thể thảo
luận được) mới nêu thành đề tài thảo luận. Và để có thể dạy học theo cách này
đạt hiệu quả cao, thì GV giữ vai trò đặt biệt quan trọng bởi với tư cách là
người hướng dẫn GV một mặt phải lựa chọn nội dung thảo luận cho phù hợp
với nội dung bài học, nhận thức của HS, mặt khác phải có khả năng tổ chức,
bao quát lớp học
2.2.2. Phương pháp đàm thoại
Đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong các giờ học tiếng.
Khác với diễn giảng ( chỉ có giáo viên nói là chính), đàm thoại có sự tham gia
tích cực của HS vào việc tìm hiểu, xây dựng bài. Phương pháp đàm thoại
được xây dựng trên cơ sở các câu hỏi và các câu trả lời.
Ưu điểm của phương pháp này là ở chỗ thu hút được phần lớn HS trong
lớp cùng tích cực làm việc để tiếp nhận tri thức.
Để phương pháp đàm thoại có hiệu quả, giáo viên cần nắm vững cách
đặt vấn đề và cách nêu câu hỏi. Yêu cầ chung của các câu hỏi:
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Câu hỏi phải được diễn đạt rõ ràng, sáng sủa. Nội dung câu hỏi vừa sức
với ba đối tượng HS ( khá giỏi, trung bình, yếu kém)
Câu hỏi kích thích được khả năng suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo của HS
Không nên đặt câu hỏi trả lời theo nhiều cách đều đúng.
Không nên gộp nhiều câu hỏi nhỏ trong một câu hỏi lớn.
Tránh những câu hỏi chỉ cần trả lời “ có” hay “ không” là xong.
Bình thường đàm thoại được bắt đầu từ những câu hỏi có chủ định, xác
lập mối quan hệ giữa tài liệu mới và cũ, giúp HS khôi phục trong trí nhớ
những điều đã quên. Cuộc đàm thoại được hoàn thành với những câu hỏi mà
căn cứ vào đó có thể kiểm tra mức độ thu nhận nội dung kiến thức của HS.
Trong dạy học tiếng, đàm thoại là phương pháp quan trọng, ở chỗ nó
thể hiện được tính chất bộ môn (thực hành ngôn ngữ) và phát huy được tính
chủ động sáng tạo của HS trong giờ học. Áp dụng tốt phương pháp này sẽ
giúp người học khắc sâu kiến thức, nhớ lâu những điều mà bản thân mình đã
suy nghĩ và chủ động tìm ra.
Muốn đàm thoại có kết quả giáo viên và HS cần phải được chuẩn bị
chu đáo (về bài cũ và bài mới, tránh tình trạng HS không học bài, không có
tâm thế gì để tiếp thu kiến thức, lên lớp chỉ để cho đủ điều kiện dự thi) Tùy
theo từng mục, từng bài, tùy theo mức độ hứng thú của học sinh mà phương
pháp này có thể chiếm số lượng thời gian khác nhau trong một buổi học.
2.2.3. Phương pháp thực hành
Phương pháp thực hành giao tiếp là phương pháp dẫn dắt HS vận dụng
lí thuyết dã học vào thực hiện các hoạt động giao tiếp thông qua các tình
huống cụ thể. Để thực hiện tốt phương pháp này cần chú ý đến các yếu tố:
Mục đích giao tiếp, nội dung giao tiếp, nhân vật giao tiếp, cách thức và hoàn
cảnh giao tiếp.
Phương pháp giao tiếp được áp dụng khi dạy từ ngữ, câu, phong cách,
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hội thoại, tập làm văn…
Giao tiếp vừa là mục đích, vừa là phương tiện tổ chức các hoạt động
dạy học của HS
Các thao tác cơ bản: 4 Thao tác
Tạo tình huống kích thích nhu cầu giao tiếp cho HS (Mục đích, nội
dung, nhân vật giao tiếp, cách thức giao tiếp).
HS can cứ nhiệm vụ giao tiếp để tạo ra lời nói cụ thể
Đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm về mẫu lời nói được tạo ra
Rút ra kiến thức cần ghi nhớ
Ứng dụng thực hành trong tình huống giao tiếp khác.
VD: Dạy phương châm hội thoại
Hướng dẫn HS phân tích các nhân tố giao tiếp trong cuộc thoại mẫu (có
vi phạm phương châm hội thoại)
Yêu cầu HS thể hiện lời nói của mình trong tình huống đó
Nhận xét, đánh giá mức độ phù hợp của lời nói vừa tạo ra
Rút ra những kiến thức cần nhớ.
Thực hành phân tích một cuộc thoại tương tự để khắc sâu kiến thức
Chú ý:
Trong thực tế dạy học, các phương pháp không hoàn toàn tách biệt
nhau. Mỗi phương pháp có đặc thù và chỗ mạnh riêng, GV phải vận dụng linh
hoạt, sáng tạo mới thu được kết quả mong muốn.
Cũng cần nhấn mạnh rằng, trong dạy học không có phương pháp nào
chiếm vị trí độc tôn. Có những bài, những nội dung cụ thể có thể ưu tiên sử
dụng một phương pháp nào đó nhưng nhìn chung cần vận dụng tổng hợp, hài
hòa nhiều PPDH mới có thể mang lại hiệu quả cao.
2.2.4. Phương pháp trò chơi
Đối với HS lớp 2 học tập là hoạt động chủ đạo, tuy nhiên vui chơi vẫn
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chiếm vị trí quan trọng đời sống của các em. Với tư cách là một PPDH,
phương pháp trò chơi là cách thức GV tổ chức cho HS hoạt động theo một
luật chơi nhất định thông qua đó giúp các em lĩnh hội, củng cố, mở rộng kiến
thức, luyện tập các kỹ năng, kỹ xảo một cách sinh động nhẹ nhàng, đem lại
hiệu quả cao. Như vậy trò chơi học tập là một loại trò chơi đặc biệt chỉ có trong
quá trình dạy học. Mục đích của nó không chỉ nhằm giải trí mà còn góp phần củng
cố tri thức, kỹ năng học tập cho học sinh, tạo cơ hội giao lưu với mọi người, cùng
hợp tác với bạn bè, đồng đội trong nhóm, đội .
Trong quá trình dạy học có thể sử dụng nhiều trò chơi khác nhau. Song dù sử
dụng trò chơi học tập nào thì GV cũng phải tiến hành theo đúng các bước sau:
Giáo viên phổ biến luật chơi và phân công chơi, sau đó tổ chức cho học sinh tiến
hành chơi, đối với những trò chơi phức tạp GV có thể tổ chức cho các em chơi thử
một vài lần trước khi chơi thật; Khi trò chơi kết thúc GV nhận xét về cách chơi,
thái độ, thành tích của các đội.
Trong môn học TV trò chơi học tập được sử dụng ở nhiều khâu, nhiều giai
đoạn của bài học, nội dung trò chơi phải gắn với việc rèn luyện một tri thức, kỹ
năng nào đó, chẳng hạn: Trò chơi tìm nhanh từ gần nghĩa nhằm rèn luyện kỹ năng
nhận biết từ gần nghĩa đã được học trong chương trình TV, trò chơi đọc thơ truyền
điện nhằm rèn cho các em kỹ năng đọc thuộc nhanh câu thơ, bài thơ đã học thuộc
lòng... cho nên để phát huy tác dụng của trò chơi trong quá trình dạy học TV, GV
cần tuân thủ chặt chẽ quy trình tiến hành trò chơi, cụ thể là:
Sau khi đã lựa chọn được trò chơi phù hợp, GV nêu tên trò chơi và phổ biến
luật chơi cho HS, luật chơi thể hiện mục đích, nội dung của trò chơi, nó chỉ ra
cách thức hoạt động của HS trong quá trình chơi do đó nó quyết định mức độ hợp
tác giữa HS - HS, HS - GV khi chơi cũng như hiệu quả của trò chơi trong quá
trình dạy học TV. Luật chơi phải rõ ràng, đơn giản dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp
với nội dung bài học và trình độ nhận thức của HS.
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Tiếp theo GV phân công chơi, để đảm bảo cho mọi HS đều có thể tham gia
và hứng thú với trò chơi cũng như hỗ trợ cho nhau trong khi chơi GV cần phân
công chơi sao cho ở mỗi đội chơi đều có đội trưởng (Do GV chỉ định hoặc do học
sinh tự chọn), các đội chơi tương đương nhau về sức khoẻ, giới tính, trình độ nhận
thức, khả năng hợp tác... Để góp phần đa dạng hoá các hình thức đánh giá kết quả
học tập của HS cũng như tăng cường sự tác động qua lại giữa những HS với
nhau, GV có thể thành lập một tổ trọng tài từ 3 đến 5 em tham gia đánh giá
kết quả chơi của các nhóm.
Khi có lệnh “Bắt đầu!” HS tiến hành chơi. Để dành phần thắng về mình các
thành viên trong đội sẽ phải trao đổi, bàn bạc với nhau để tiến hành trò chơi nhịp
nhàng với nhịp độ nhanh, không những thế HS còn phải quan sát cách chơi của
bạn tìm ra ưu điểm, nhược điểm trong cách chơi của bạn để học tập hoặc rút kinh
nghiệm cho bản thân. Đối với những trò chơi phức tạp đòi hỏi sự hợp tác cao GV
có thể cho HS chơi thử để làm quen với trò chơi trước khi chơi thật. Trong khi HS
tiến hành chơi GV cùng tổ trọng tài chú ý quan sát cách chơi của các đội, nhắc
nhở những đội, những HS chơi chưa tốt, sai luật. Khi có lệnh “Kết thúc” HS
ngừng chơi, tổ trọng tài kiểm tra kết quả chơi của các đội dưới sự giám sát chặt
chẽ của GV và tuyên bố đội thắng. Lúc này GV trong vai trò là trọng tài chính sẽ
đưa ra nhận xét cuối cùng về cách chơi, kết quả cũng như thái độ của từng đội,
từng HS trong khi chơi, nhận xét của GV có tác dụng giúp HS điều chỉnh cách
chơi, thái độ...
Tóm lại: Từ quy trình tổ chức trò chơi học tập như trên chúng ta thấy: Trong
trò chơi học tập có sự tương tác giữa HS - HS, HS - GV, HS - GV - môi
trường, cụ thể là: Để có thể “Chơi” được trong nhóm thì HS phải thảo luận,
phải trao đổi với nhau để giải quyết các yêu cầu do trò chơi đặt ra, đồng thời
phải hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để tiến hành trò chơi một cách nhịp nhàng,
nhanh chóng. Không những thế thông qua việc cùng chơi với bạn, HS có thể
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nhận được những tín hiệu đồng tình hay không đồng tình của bạn để điều
chỉnh cách chơi cho phù hợp, sau khi trò chơi kết thúc dưới sự hướng dẫn của
giáo viên HS còn được tham gia vào quá trình đánh giá sản phẩm do chính
mình tạo ra. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy vai trò người
“Thợ chính” của HS, làm cho sự tương tác giữa HS - HS được tăng cường.
Trong trò chơi sự tác động qua lại giữa GV - HS thể hiện ở chỗ GV thực
hiện tác động sư phạm đến HS thông qua việc tổ chức trò chơi học tập cho
HS. Còn HS trong quá trình tham gia trò chơi đã thể hiện mức độ nắm vững
kiến thức, mức độ thành thục mặt kỹ năng, thái độ của HS khi chơi, mức độ
hợp tác giao lưu với bạn... đó là những tín hiệu ngược phát ra từ phía HS nó là
cơ sở để GV xác định hiệu quả của tác động sư phạm để từ đó mà có biện
pháp duy trì hoặc điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy của mình cũng như
những thái độ hoạt động tiêu cực từ phía HS. Trong PPDH này tâm thế, sự
hứng khởi của HS khi chơi dưới sự hướng dẫn của GV đã tạo ra môi trường
học tập sôi nổi, hào hứng có tác dụng kích thích HS chơi tốt hơn, học tốt hơn.
Như vậy trong quá trình dạy học thông qua việc tổ chức trò chơi học tập cho
HS sự tương tác giữa GV - HS - môi trường diễn ra mạnh mẽ và tất cả sự
tương tác đó đều nhằm mục đích tác động đến quá trình nhận thức của HS,
kích thích tích cực, tự giác và hợp tác của các em trong quá trình học tập. Sau
đây là một số trò chơi thể hiện rõ nét sự tương tác giữa GV - HS - môi trường:
Ví dụ 1: Trò chơi: Ai tìm từ giỏi. Được sử dụng cho tất cả các bài ôn
tập phần học vần
Chuẩn bị: GV chuẩn bị các thẻ hình chữ nhật trên đó ghi các âm, vần
HS đã được học trong tuần. Ví dụ: Ở tuần 7 có các vần, ai, ai, ôi, ơi, ưu,
ui, ưi, ươi, uôi, ay, ây.
Cách thức tiến hành :
- Luật chơi: Khi trọng tài lấy một thẻ chữ bất kỳ giơ cho mọi người
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nhìn rõ và hô “bắt đầu” từng thành viên trong nhóm nhanh chóng thảo luận để
tìm từ, tiếng có âm vần có trong thẻ chữ và ghi vào giấy. Hết thời gian quy
định các nhóm nhanh chóng dán kết quả lên bảng để tổ trọng tài kiểm tra và
ghi điểm
- Phân công chơi:
+ GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, số lượng thành viên trong mỗi
nhóm là như nhau, mỗi nhóm chuẫn bị một mảnh giấy nhỏ trên đó ghi
sẵn tên của nhóm.
+ GV cử 1 nhóm từ 3 -5 học sinh làm trọng tài.
- Tiến hành chơi: HS tìm từ tiếng có âm, vần trong thẻ chữ rồi ghi vào
giấy.
- Nhận xét: Tổ trọng tài căn cứ vào số lượng và độ chính xác của từ,
tiếng các đội tìm được, mức độ làm xong nhanh hay chậm của các nhóm...
Trò chơi 2: Đối với các bài như: Đổi giầy, có công mài sắt có ngày nên
kim, quả tim của khỉ... GV có thể hướng dẫn HS thì đóng hoạt cảnh thể hiện
theo nội dung tác phẩm giữa các nhóm như: Đóng hoạt cảnh thể hiện nội dung
câu chuyện “Có công mài sắt, có ngày nên kim”; đóng hoạt cảnh theo nội
dung câu chuyện “Đổi giày”; em hãy đóng vai một trong hai con vật để kể lại
câu chuyện “Quả tim khỉ”... Để việc đóng vai trò đó đạt hiệu quả cao cũng
như kích thích tinh thần thi đua giữ các nhóm GV có thể chuẩn bị một số đồ
dùng làm dụng cụ minh hoạ như: Chuẩn bị một thỏi sắt, một cây kim, một cái
khăn để dựng hoạt cảnh bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” hoặc một số
chiếc giày để đóng hoạt cảnh trong bài “Đổi giày”...
Để trò chơi kích thích được sự cọ sát giữa các thành viên trong nhóm
cũng như tăng tính chất quyết liệt GV thể yêu cầu HS thảo luận, phân vai
dựng lại chuyện, sau mỗi lần các thành viên trong nhóm dựng lại câu chuyện
ở nhóm mình các thành viên khác nhận xét, góp ý và cử một số bạn đóng tốt
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nhất tham gia thi trước lớp. Nội dung thi: mỗi tổ cử một số bạn đại diện dựng
lại câu chuyện, GV lập tổ trọng tài cho điểm vào bảng con (đối với HS nhỏ)
hoặc cho điểm vào giấy (đối với HS lớn), nhóm nào, tổ nào được nhiều điểm
là thắng.
Từ những ví dụ trên ta thấy nếu GV chỉ sử dụng PPDH truyền thống
như thuyết trình, đàm thoại, ... thì sự tác động của GV - HS chỉ là sự tác động
một chiều và chỉ tác động lên một số ít HS (Những HS trả lời hoặc làm bài
tập), giờ học vẫn sẽ được đánh giá là thành công nếu như trong giờ học đó có
một hoặc một vài HS tham gia làm bài tập hoặc trả lời câu hỏi do GV đưa ra.
Trong khi đó phần lớn HS ngồi chơi, ngồi “đẹp” để cô giáo không để ý. Giờ
học lúc này chỉ yêu cầu HS một phương thức hành động duy nhất là dùng lời
dẫn đến tình trạng học sinh ngại học, không hứng thức với việc học. Song nếu
GV biết cách tổ chức khâu này theo hướng tổ chức trò chơi học tập theo
nhóm nhỏ thì thông qua sự cọ xát, tương tác giữa các HS với nhau, những
kiến thức kỹ năng được củng cố một cách nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.
2.3. Hình thức dạy học
2.3.1. Học cá nhân trên lớp
Đứng trên lập trường của PPSPTT có thể hiểu hình thức dạy học cá nhân
là hình thức dạy học mà HS được lĩnh hội kiến thức thông qua sự giúp đỡ,
hướng dẫn của GV. GV có thể hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho từng HS
để đáp ứng yêu cầu học tập của các em và ngược lại từng HS có thể làm việc
trực tiếp với GV .
Giáo dục học hiện đại đã chỉ ra rằng: Việc tổ chức dạy học theo hình
thức học cá nhân trên lớp phải được hiện theo đúng trình tự sau: GV giao
nhiệm vụ học tập cho từng HS, sau khi nhận nhiệm vụ học tập HS tiến hành
thực hiện các nhiệm vụ được giao, sau đó GV tổ chức cho HS thể hiện kết quả
làm việc của mình, GV lắng nghe và nhận xét kết quả học tập của cá nhân. Để
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tổ chức hình thức dạy học này có hiệu quả cần tiến hành như sau:
Trước tiên GV giao nhiệm vụ học tập cho từng các nhân, nhiệm vụ đó
có thể giống nhau hoặc khác nhau phụ thuộc vào nội dung bài học, trình độ
nhận thức của từng HS và được thể hiện bằng phiếu học cá nhân hoặc bằng
lời nhưng tốt nhất là dùng phiếu bài tập, phiếu bài tập là hệ thống bài tập và
nhiệm vụ mà từng HS phải thực hiện trong giờ học để lĩnh hội kiến thức, kỹ
năng, hình thành kỹ xảo. Sau đây là một số phiếu bài tập được xây dựng trên
tinh thần của PPSPTT:
Phiếu 1:
Câu 1: Câu nào trong đoạn văn sau em cho là khó đọc? Dùng một gạch
xiên (/) thể hiện chỗ ngắt giọng, một gạch đứng (|) thể hiện chỗ nghỉ và gạch
chân dưới những từ ngữ cần nhấn giọng trong câu đó:
a. “Có một cậu bé được bà sai đi chợ. Bà đưa cho cậu hai đồng và
hai cái bát, dặn:
- Cháu mua một đồng tương, một đồng mắm nhé !....”
b. “Cậu bé vâng dạ, đi ngay. Gần tới chợ, cậu bỗng hớt hải chạy về hỏi
bà:
- Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm?
Bà phì cười.
- Bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm mà chẳng được!...”
c. “Cậu bé lại ra đi. Đến chợ, cậu lại ba chân bốn cẳng chạy về hỏi :
- Nhưng đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương ạ ?”
Câu 2: Nối nhân vật với giọng đọc của nhân vật mà em cho là đúng.
Cậu bé

Trầm, nhẹ nhàng, không nén nổi buồn cười.

Bà

Chậm rãi, hài hước.

Người dẫn chuyện

Ngây thơ, ngốc nghếch, trong sáng.
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Câu 3: Đánh dấu nhân vào ô trống em lựa chọn.
Truyện vui “Đi chợ” nói lên sự thông minh, nhanh trí của cậu bé.
Truyện vui “Đi chợ” nói đến chuyện tương và mắm ở quê cậu bé rất ngon.
Truyện vui “Đi chợ” nói lên sự ngây thơ ngốc nghếch của cậu bé.
Câu 4: Nếu được trả lời cậu bé thay bà, em sẽ nói với cậu bé thế nào?
(“Đi chợ” - TV2).
Từ phiếu học trên ta thấy: Phiếu học có thể sử dụng trong toàn bộ tiến
trình lên lớp, nhưng cũng có thể chỉ sử dụng ở một khâu nào đó của quá trình.
Song về mặt nội dung phiếu học chứa đựng hệ thống kiến thức, kỹ năng cần
hình thành cho HS trong quá trình học tập. Chính hệ thống bài tập và nhiệm
vụ trong phiếu là phương tiện truyền tải tác động sư phạm của GV tới 100%
HS.
Sau khi giao nhiệm vụ học tập cho từng thành viên trong lớp GV sử
dụng hệ thống câu hỏi để hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của phiếu sau đó
từng thành viên trong lớp tiến hành các hành động học tập để giải quyết các
nhiệm vụ, GV lúc này có quan sát, giúp đỡ HS học yếu, động viên HS
học tốt.
Khi HS làm bài tập xong GV tổ chức cho HS trình bày kết quả làm việc
của mình để HS khác, GV kiểm tra hoặc yêu cầu HS kiểm tra chéo. GV lắng
nghe HS trình bày kết quả làm việc vủa mình, nhận xét sửa sai cho các em và
đưa ra đáp án chính xác của các nhiệm vụ học tập đó để “chốt” lại nội dung
bài học, ý “chốt” này của GV là thước đo kết quả làm bài của HS.
Như vậy, thông qua phiếu học GV thể hiện vai trò của người hướng
dẫn qua việc thiết kế, tổ chức, điều khiển hoạt động giải bài tập và nhiệm vụ
của HS theo một trình tự nhất định nhằm giúp HS sáng tạo (với nghĩa là sáng
tạo lại) những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho bản thân, đó là cách tối ưu
nhất để HS hiểu sâu, rộng những kiến thức, kỹ năng này bởi “Sáng tạo ra sự
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vật là cách tốt nhất để hiểu sự vật”
Trong quá trình tác động đến HS, GV cũng thu được những tín hiệu
ngược lại từ phía HS cụ thể là: Thông qua quá trình tổ chức, hướng dẫn học
sinh học tập và đánh giá kết quả học tập của HS, GV có thể biết được tác
động sư phạm của mình là tích cực hay tiêu cực để từ đó có biện pháp duy trì
hoặc điều chỉnh nó. Như vậy thông qua phiếu học giáo viên đã tác động tới
HS và HS cũng tác động trở lại GV.
Trong khi thực hiện cùng một nhiệm vụ học tập ở những HS khác nhau
có thể có những đáp án khác nhau. Chính sự khác nhau này đã thôi thúc các
em suy nghĩ, lý giải căn nguyên của hiện tượng trên. Trong quá trình suy
nghĩ, lý giải đó các em sẽ phát hiện ra chỗ sai, chỗ đúng, chỗ thiếu ... của bạn,
của mình để có biện pháp học tập hoặc sửa chữa. Hoặc khi giải quyết các
nhiệm vụ học tập khác nhau thì việc lắng nghe kết quả làm bài của bạn cũng
là cách giúp HS lĩnh hội tri thức cho bản thân. Như vậy là thông qua việc thực
hiện và thể hiện đáp án của bài tập và nhiệm vụ trong phiếu giữa HS với HS
cũng có sự tác động qua lại.
Tuy nhiên trong quá trình tác động qua lại giữa HS - HS, GV đóng vai
trò đặc biệt quan trọng bởi với tư cách là người trọng tài GV sẽ lắng nghe và
giúp các em xác định đâu là chân lý khoa học để từ đó HS đối chiếu với kết
quả làm việc của bản thân để kiểm tra và điều chỉnh nó. Việc làm của GV như
vậy là GV đã thực hiện tác động đến HS.
Vậy môi trường trong dạy học cá nhân ảnh hưởng như thế nào đối với
GV, HS? Có thể hiểu một cách chung nhất về môi trường trong dạy học cá
nhân theo tinh thần của PPSPTT đó là bầu không khí cởi mở, thoải mái nhưng
nghiêm túc giữa GV - HS, HS - HS. Môi trường này được xây dựng trên mối
quan hệ bình đẳng, cùng hợp tác giữa GV - HS, HS - HS. GV không còn là
người đứng ở trên cao áp đặt kiến thức xuống đầu HS, trái lại GV cùng là
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người hợp tác, giao lưu với HS để cùng HS giải quyết các nhiệm vụ học tập
theo cách của người hướng dẫn. Chính bầu không khí được xây dựng trên
quan hệ đó đã kích thích tính tích cực học tập, giao lưu, cùng học cùng tham
gia của các tác nhân làm cho nhiệm vụ học tập được giải quyết một cách nhẹ
nhàng, hiệu quả.
Bên cạnh việc dùng phiếu bài tập GV có thể sử dụng phương pháp trò
chơi, đàm thoại... trong khi tổ chức hình thức dạy học cá nhân, song việc sử
dụng nó phải đảm bảo cho 100% HS được tham gia vào hoạt động học tập và
hợp tác với bạn, với thầy.
2.3.2. Dạy học theo nhóm
Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học chia lớp thành nhiều nhóm,
chế độ hoạt động của HS trong nhóm là: Thảo luận, trao đổi, bàn bạc và kiểm
tra chéo nhau trên cơ sở đó mà lựa chọn giải pháp đúng đắn nhất.
Vận dụng kết quả nghiên cứu của giáo dục học về hình thức tổ chức
dạy học theo nhóm vào một môn học cụ thể là môn TV ở lớp 2, chúng tôi
nhận thấy muốn sử dụng hình thức dạy học này cần thực hiện các công việc
sau:
Để có thể dạy học theo nhóm trước hết phải có nhóm học tập, muốn vậy
GV phải nắm được kỹ thuật chia nhóm tuỳ theo nội dung, tính chất bài học, môn
học mà GV chia nhóm theo trình độ, sở thích của HS hay tổ chức các nhóm hỗn
hợp. Việc chia nhóm của HS không nên cố định trong một thời gian dài bởi nó
ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp, hợp tác của HS. Có thể nói lúc này giờ học lúc
này được cấu thành bởi từng nhóm học tập nhỏ thay vì cá nhân riêng lẻ...
Sau khi chia nhóm GV giao nhiệm vụ học tập cho các nhóm, nhiệm vụ
học tập này có thể giống hoặc khác nhau ở các nhóm song phải được xây dựng
trên cơ sở nội dung bài học và trình độ nhận thức của HS. Chính nhiệm vụ học
tập làm nên nét khác biệt giữa nhóm học tập với nhóm ngoài xã hội, nhiệm vụ
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này sẽ quy định sự tồn tại của nhóm, cách thức tổ chức nhóm trong dạy học, tạo
nên dự giàng buộc trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thành viên. Chính
nhờ điều này mà nhóm và hình thức dạy học theo nhóm trở thành một phương
tiện dạy học đạt hiệu quả cao đặc biệt trong việc hình thành các phẩm chất trí
tuệ, phẩm chất nhân cách của con người trong xã hội cùng tồi tại, phát triển.
Nhiệm vụ học tập của nhóm về mặt hình thức được thể hiện bằng phiếu
hoặc bằng lời, về mặt nội dung đó là hệ thống các chuẩn mực về kiến
thức, kỹ năng, thái độ của HS trong một giờ học, một bài học. Sau đây là
một số nhiệm vụ học tập thường được sử dụng trong dạy học theo nhóm
ở một số phân môn của môn TV:
Ví dụ 1: GV phát phiếu cho các nhóm tìm hiểu từng phần của bài đọc:
Nhóm 1 (trung bình): Nai nhỏ đã kể cho cho cha nghe những hành
động nào của bạn?
Nhóm 2 (khá): Khi nghe Nai nhỏ kể về hành động gì của bạn thì người
cha mới yên tâm? Vì sao?
Nhóm 3 (giỏi): Câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì?
(“Bạn của Nai nhỏ” - TV2)
Ví dụ 2: Em sẽ nói gì khi:
- Lỡ dẫm vào chân bạn.
- Em mải chơi, quên làm việc nhà.
- Em đùa nghịch va phải một cụ già.
(“Nói lời xin lỗi” - TV 2)
Ví dụ 3: Hãy thảo luận với bạn cùng bàn với em để nối đúng nhân vật
với giọng điệu của nó và phân vai để dựng lại câu chuyện trên.
Người dẫn chuyện:

Điềm tĩnh, giả bộ lễ phép, cầu khẩn.

Ngựa:

Vui, pha chút hài hước.

Sói:

Gian xảo nhưng giả bộ hiền từ.
(“Bác sỹ Sói” - TV 2)
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Sau khi nhận nhiệm vụ học tập các nhóm trưởng đọc nội dung thảo
luận cho từng thành viên trong nhóm nghe, dưới sự điều kiển, phân công của
nhóm trưởng các thành viên trong nhóm lần lượt trao đổi, bàn bạc về nội dung
học tập từ đó chọn ra giải pháp hợp lý nhất để chẩn bị trình bày trước lớp.
GV trong quá trình học sinh làm bài cần bao quát lớp, không để các em đùa
nghịch làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập của cả nhóm. Để bao quát được
lớp GV cần đến với các nhóm, giúp các em học tập đồng thời động viên các
em tham gia học tập cùng nhóm, em nào mải chơi, mải nghịch giao viên cần
nhắc nhở ngay, ý kiến của nhóm có thể được trình bày bằng lời hoặc tóm tắt
trên giấy khổ lớn. Sau mỗi lần các nhóm trình bày cần có thời gian để học
sinh nhóm khác hỏi, thắc mắc, chất vấn và nhóm vừa trình bày phải giải thích
thêm hoặc cung cấp thêm thông tin. Kết thúc thảo luận GV tổng kết, “chốt”lại
ý đúng và giảng giải thêm cho HS hiểu sâu hơn về nhiệm vụ học tập.
Tiểu kết chương 2
Từ quy trình tổ chức dạy học theo nhóm như trên trên chúng ta thấy
trong hình thức dạy học theo nhóm những kiến thức, kỹ năng, thái độ mà HS
lĩnh hội được hình thành thông qua quá trình tự vận động của bản thân và trao
đổi giao lưu với bạn, thầy. Trong quá trình đó các em còn biết cách lắng nghe,
kiểm tra, kiểm soát đánh giá công việc của nhóm của từng thành viên và của
bản thân mình. Nhờ sự tác động nhiều chiều như vậy mà tri thức được hình
thành trở nên sâu sắc hơn, bền vững hơn. Bầu không khí học tập tích cực, sôi
nổi của nhóm có tác dụng kích thích HS tiếp thu kiến thức, trách nhiệm với
việc học của mình tạo cho các em cơ hội trình bày quan điểm, suy nghĩ, ý
tưởng của mình với bạn, với thầy cô thông qua đó học được cách hợp tác,
thích nghi với môi trường tập thể. Từ đó hình thành nên mối liên hệ giữa các
thành viên trong nhóm theo hướng biết chan hoà, thông cảm, động viên, hỗ
trợ lẫn nhau. GV thông qua việc lắng nghe ý kiến của HS sẽ có biện pháp
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điều chỉnh hoặc tiếp thu tục duy trì những nội dung và phương hướng học của
mình đồng thời điều chỉnh được những ý kiến, quan điểm chưa đúng của học
sinh. Còn HS sau khi nghe kết luận chung nhất của GV về vấn đề các em
đang bàn bạc, các em có thể tự điều chỉnh nhận thức quan điểm của mình làm
cho nó trở nên đúng đắn hơn hoặc lĩnh hội nó một cách sâu sắc hơn toàn diện
hơn kiến thức lĩnh hội được sẽ giảm bớt tính chủ quan, phiến diện, tính khách
quan, khoa học được tăng lên. Có thể nói việc tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ
không những nâng cao hiệu quả học mà còn rèn luyện cho HS khả năng hợp
tác, thích ứng.
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CHƯƠNG 3 : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Những vấn đề chung
Thực nghiệm sư phạm là phương pháp thu nhận thông tin về sự thay
đổi số lượng và chất lượng trong nhận thức và hành vi của các đối tượng giáo
dục do người nghiên cứu tác động đến chúng bằng một số tác nhân điều khiển
và đã được kiểm tra. Thực nghiệm sư phạm được dùng khi đã có kết quả điều
tra, quan sát các hiện tượng giáo dục, cần khẳng định lại cho chắc chắn các
kết luận đã được rút ra. Thực nghiệm sư phạm cũng là phương pháp được
dùng để kiểm nghiệm khi nhà khoa học sư phạm, nhà nghiên cứu, đề ra một
giải pháp về phương pháp giáo dục, một PPDH mới, một nội dung giáo dục
hay dạy học mới, một cách tổ chức dạy học mới, một phương tiện dạy học
mới....
Để kiểm chứng năng lực sử dụng TV của HS lớp 2 qua các phương án
đề xuất trong luận văn, chúng tôi đã tiến hành các bước thực nghiệm như
sau:
3.1.1. Mục đích thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm nhằm mục đích kiểm chứng tính hiệu
quả của các hướng đề xuất sử dụng PPSPTT trong quá trình dạy học bài Tập
đọc và bài Tập làm văn sách TV lớp 2.
3.1.2. Nội dung và tiêu chí đánh giá thực nghiệm
3.1.2.1. Nội dung thực nghiệm
Chúng tôi thiết kế hai giáo án theo phương án đề xuất và tiến hành dạy
thực nghiệm, kiểm chứng tính hiệu quả của việc sử dụng PPSPTT trong dạy
học:
- Hứng thú hoạt động học tập, hợp tác của HS (tương tác giữa người
học và người học)
- Năng lực lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng TV qua trả lời câu
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hỏi (tương tác giữa người dạy và người học)
- Năng lực lĩnh hội tri thức và kỹ năng TV qua thực hiện bài tập (tương
tác giữa người học và môi trường học tập)
3.1.2.2. Tiêu chí đánh giá
Với mỗi nội dung chúng tôi tiến hành thể nghiệm trên 40 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:
Bài Tập đọc: Chim rừng tây nguyên (TV2, tập 2, trang 34)
a. Hứng thú hoạt động học tập, hợp tác của HS
Với nội dung này, tiêu chí được đánh giá theo các mức độ: Mức 1, Mức
2, Mức 3, Mức 4. Theo quy ước:
+ Mức độ 1: Tích cực tham gia giải quyết các nhiệm vụ học tập, suy
nghĩ, trao đổi, thảo luận với bạn (khám phá tri thức mới và tích cực).
+ Mức độ 2: Có tham gia giải quyết các nhiệm vụ học tập nhưng không
đưa ra ý kiến của mình.
+ Mức độ 3: Tham gia thụ động theo yêu cầu, không trao đổi, thảo
luận với bạn.
+ Mức độ 4: Không tham gia hoạt động học tập, không chú ý học
b. Kết quả lĩnh hội tri thức và kỹ năng TV qua trả lời câu hỏi
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).
- Mức độ hoàn thành: trả lời được ý chính, nhận biết, nhắc lại được
kiến thức, kĩ năng đã học, nhưng diễn đạt chưa lưu loát.
- Mức độ hoàn thành tốt: trả lời được ý chính, hiểu kiến thức, kĩ năng
đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân, diễn
đạt lưu loát, rõ ràng.
- Mức chưa hoàn thành: trả lời không đúng nội dung của câu hỏi.
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c. Kết quả lĩnh hội tri thức và kỹ năng TV qua thực hiện bài tập
Tiêu chí đánh giá cho nội dung này, cũng thể hiện ở ba mức độ khác
nhau: hoàn thành, hoàn thành tốt, chưa hoàn thành (theo thông tư 22).
- Mức độ hoàn thành: Nhận biết hoặc nhớ, nhắc lại đúng kiến thức đã
học; diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ
theo cách của riêng mình và áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để
giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập;
- Mức độ hoàn thành tốt: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng để giải quyết
các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã
được hướng dẫn hay đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn
đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.
- Mức độ chưa hoàn thành: Trẻ chưa vận dụng được kiến thức kỹ năng
vào giải quyết vấn đề.
Bài tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em (TV2, tập 2, trang 90)
a. Hứng thú hoạt động học tập, hợp tác của HS
Với nội dung này, tiêu chí được đánh giá theo các mức độ: Mức 1, Mức
2, Mức 3, Mức 4. Theo quy ước:
+ Mức độ 1: Tích cực tham gia giải quyết các nhiệm vụ học tập, suy
nghĩ, trao đổi, thảo luận với bạn (khám phá tri thức mới và tích cực).
+ Mức độ 2: Có tham gia giải quyết các nhiệm vụ học tập nhưng không
đưa ra ý kiến của mình.
+ Mức độ 3: Tham gia thụ động theo yêu cầu, không trao đổi, thảo
luận với bạn.
+ Mức độ 4: Không tham gia hoạt động học tập, không chú ý học
b. Kết quả lĩnh hội tri thức và kỹ năng TV qua trả lời câu hỏi
Tiêu chí đánh giá nội dung này, thể hiện ở ba mức độ khác nhau: hoàn
thành, hoàn thành tốt, chưa hoàn thành (theo thông tư 22).
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- Mức độ hoàn thành: trả lời được ý chính, nhưng diễn đạt chưa lưu
loát.
- Mức độ hoàn thành tốt: trả lời được ý chính, diễn đạt lưu loát, rõ
ràng.
- Mức chưa hoàn thành: Trả lời không đúng nội dung của câu hỏi.
c. Kết quả lĩnh hội tri thức và kỹ năng TV qua thực hiện bài tập
Tiêu chí đánh giá nội dung này, cũng thể hiện ở ba mức độ khác nhau:
hoàn thành, hoàn thành tốt, chưa hoàn thành (theo thông tư 22).
- Mức độ hoàn thành: Nhận biết hoặc nhớ, nhắc lại đúng kiến thức đã
học; diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ
theo cách của riêng mình và áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để
giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập;
- Mức độ hoàn thành tốt: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng để giải quyết
các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã
được hướng dẫn hay đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn
đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.
- Mức chưa hoàn thành: Trả lời không đúng nội dung của câu hỏi.
3.1.3. Đối tượng thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm trên khối lớp 2, Trường Tiểu
học Tô Hiệu - huyện Mai Sơn - tỉnh 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
(số lượng học sinh, trình độ nhận thức) ở tất cả các lớp.
Cụ thể: - Lớp 2A ( lớp thực nghiệm):
- Lớp 2B ( lớp đối chứng) :
3.1.4. Thời gian, địa bàn thực nghiệm
- Thời gian: Năm học 2016 - 2017
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40 HS
40 HS

- Địa bàn thực nghiệm: Trường Tiểu học Tô Hiệu, huyện Mai Sơn, tỉnh
Sơn La.
3.1.5. Phương pháp thực nghiệm
- Lập kế hoạch và xây dựng mẫu phiếu khảo sát
- Xác định đối tượng khảo sát:
+ Khảo sát hai lớp: Lớp 2A (lớp thực nghiệm - TN) và lớp 2B (lớp đối
chứng - ĐC)
+ Mẫu nghiên cứu là 80 học sinh/ 2 lớp
3.2. Thiết kế và đánh giá kết quả thực nghiệm
3.2.1. Thiết kế thực nghiệm
Chúng tôi biên soạn 2 giáo án có sử dụng PPSPTT. Sở dĩ tôi chọn thực
nghiệm trong giờ Tập làm văn và Tập đọc bởi trong giờ học này HS thường
thụ động nghe GV giảng bài, ít có cơ hội tham gia vào quá trình học tập hợp
tác với bạn và cũng ít có cơ hội thể hiện hiểu biết năng lực của mình, cụ thể
là:
3.2.1.1. Bài thiết kế giáo án dạy thực nghiệm
Bài Tập đọc: Chim rừng tây nguyên; (TV2, tập 2, trang 34) (Thiết kế
chi tiết ở phần phụ lục)
Bài Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em; (TV2, tập 2, trang 90)
(Thiết kế chi tiết ở phần phụ lục)
3.2.1.2. Phân tích thiết kế giáo án thực nghiệm
*Bài Tập đọc: Chim rừng tây nguyên (Thiên Lương, TV2, tập 2,
trang 34)
Chúng tôi thiết kế giáo án này với mục đích giúp HS đạt được mục tiêu
rèn kỹ năng đọc lưu loát được cả bài, đọc đúng các từ khó, dễ lẫn; nghỉ hơi
đúng sau dấu chẩm, dấu phảy, giữa các cụm từ; giọng đọc khi êm ả, khi vui,
khi sảng khoái biết nhấn giọng ở từ ngữ gợi tả: chao lượn, rợp, hoà âm, thanh
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mảnh. Từ đó giúp HS hiểu được nội dung bài tập đọc: sự phong phú đa dạng
và cuộc sống đông vui, nhộn nhịp của các loài chim trong rừng tây nguyên.
Qua đó giáo dục, bồi dưỡng tình cảm yêu quý vẻ đẹp thiên nhiên, quê hương,
đất nước.
Đồ dùng dạy học được sử dụng trong bài gồm tranh minh họa, phiếu
bài tập, bảng phụ, SGK, … nhằm giúp HS cảm nhận sâu hơn cuộc sống đông
vui, nhộn nhịp của các loài chim trong rừng tây nguyên.
Các phương pháp được sử dụng trong bài như sau: trong bài chúng sử
dụng phương pháp trực quan để HS quan sát các từ dễ lẫn lên bảng cho HS
luyện đọc ( Mặt nước, y-rơ-pao, rúi rít, lượn, nhào lộn, trắng muốt), kết hợp
giải nghĩa từ khó từ trong chú giải; dùng phương pháp thảo luận nhóm để HS
chia sẻ về cách đọc văn bản bài tập đọc; Phương pháp thực hành giao tiếp,
phương pháp trò chơi để HS tham gia vào luyện đọc và trả lời các hỏi nắm nội
dung bài đọc. Chẳng hạn trong bài HS sẽ trả lời câu hỏi sau:
- Hồ Y - rơ- Pao có những loài chim gì?
- Tìm những từ ngữ tả hành động, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của
chúng?
- Với đủ các loài chim hồ Y - rơ - pao vui nhộn như thế nào?
- Con thích nhất cảnh đẹp nào ở hồ Y-rơ –pao?
- Bài văn tả về nội dung gì?
Hình thức tổ chức dạy học ở tất cả các hoạt động đều đi từ hoạt động cá
nhân đến nhóm, sau cùng là hoạt động cả lớp.
Quy trình lên lớp như sau:
1. Kiếm tra bài cũ
- Kiểm tra 2 em đọc bài cũ
- Trả lời câu hỏi giáo viên nhận xét cho điểm
2. Dạy bài mới

63

- Giới thiệu bài: GV treo tranh minh họa giới thiệu bài
- GV đọc mẫu cả bài
- GV hướng dẫn HS đọc
- Cho HS đọc câu nối tiếp theo hàng dọc
- GVghi từ dễ lẫn lên bảng cho HS luyện ( Mặt nước, y-rơ-pao, rúi rít,
lượn, nhào lộn, trắng muốt)
- Cho HS luyện đọc từ dễ lẫn. Kết hợp giải nghĩa từ khó từ trong chú
giải (Cá nhân đọc- cả lớp đọc đồng thanh)
a. Luyện đọc đoạn
- GV chia đoạn (2 đoạn)
Từ đầu đến “lần xuống” một đoạn
Đoạn 2: Còn lại
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn trong bài (Đọc theo hàng ngang)
- GV treo bảng phụ đó viết sẵn đoạn văn dài trong đoạn 2 lên bảng và
hướng dẫn HS đọc
- GV đọc mẫu. Yêu cầu HS đọc và phát hiện ra chỗ ngắt, nghỉ của đoạn
văn, từ cần nhấn giọng, giáo viên dùng phấn khác màu vạch chỗ ngắt trong
đoạn văn và từ cần nhấn giọng.
b. Tìm hiểu bài:
- Cho HS đọc thầm 1 đoạn và trả lời câu?
? Hồ Y - rơ- Pao có những loài chim gì? (Đại bàng, Thiên nga, chim
Kơ Púc)
? Tìm những từ ngữ tả hành động, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của
chúng? ( Đại bàng: Chân vàng, mỏ đỏ, tiếng vi vu, vi vút. Thien nga: Trắng
muốt đang bơi lội. Chim kơ púc : Mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt)
Cho HS đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi:
? Với đủ các loài chim hồ Y - rơ - pao vui nhộn như thế nào? (Tiếng
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hót ríu rít, rộn vang cả mặt nước)
? Con thích nhất cảnh đẹp nào ở hồ Y-rơ –pao ( HS trả lời theo suy
nghĩ cá nhân)
Cho một vài em đọc to cả bài văn
? Bài văn tả về nội dung gì?
(GV chốt như yêu cầu)
Cho HS đọc nội dung bài ( GV treo nội dung lên bảng)
3. Luyện đọc lại:
- GV đọc lại bài lần 2
Gọi HS đọc cá nhân (Đánh giá cho điểm) (Có thể HS đọc 1 hoặc 2 câu,
đoạn, bài tùy theo năng lực của các em) Trong quá trình theo dõi HS đọc GV
cần chú ý nghe chính xác các phụ âm khi mà HS hay đọc sai để sửa cho các
em ngay khi đọc sai.
Cho HS đọc theo nhóm và thi giữa các nhóm (GV cho HS nhận xét
phần thi đọc giữa các nhóm GV nhận xét đánh giá tuyên dương cho điểm giữa
các nhóm)
Cho 2 em đọc cả bài
? Con có nhận xét gì vè chim rừng Tây Nguyên
4. Củng cố dặn dò:
Về nhà luyện đọc nhiều lần bài văn và chuẩn bị bài giờ sau học.
Từ thiết kế thực nghiệm bài tập đọc: Chim rừng Tây Nguyên, ta thấy
thiết kế đã thể hiện rõ những nội dung trọng tâm như: về đọc hiểu, giúp HS
hiểu được nội dung bài tập đọc: sự phong phú đa dạng và cuộc sống đông vui,
nhộn nhịp của các loài chim trong rừng tây nguyên. Qua đó giáo dục, bồi
dưỡng tình cảm yêu quý vẻ đẹp thiên nhiên, quê hương, đất nước.; về giải giải
nghĩa từ khó, củng cố và khắc sâu nghĩa của các từ khó trong bài (Mặt nước,
y-rơ-pao, rúi rít, lượn, nhào lộn, trắng muốt); các câu hỏi được sử dụng trong

65

bài mang tính chất phát hiện, phân tích và khái quát.
*Bài Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em (TV2, tập 2, trang 90)
Chúng tôi thiết kế giáo án này nhằm đạt được mục tiêu của bài học là
rèn luyện cho HS kỹ năng nghe và nói. HS biết nói lời chia vui (chúc mừng)
hợp tình huống giao tiếp ( BT1, BT2), biết được những tình cảm đẹp đẽ trong
gia đình; rèn kỹ năng viết đoạn văn ngắn kể về anh, chị, em. (BT3); Hiểu
được tình cảm tốt đẹp trong gia đình; Thể hiện sự cảm thông, xác định giá trị,
tự nhận thức về bản thân, từ đó HS có ý thức trân trọng tình cảm anh chị em
trong gia đình.
Đồ dùng dạy học được sử dụng trong bài gồm: Tranh minh họa bài tập
1, Bảng phụ, bút dạ, phiếu hướng dẫn, một số tình huống để HS nói lời chia
vui.
Các phương pháp được sử dụng trong bài như: phương pháp dạy học
theo nhóm, HS thảo luận: khi ai đó gặp chuyện buồn, chúng ta phải làm gì?
Nói lời chia buồn hay an ủi gì? phương pháp thực hành luyện tập nhằm mục
đích rèn kỹ năng nghe nói: HS biết nói lời chia vui (chúc mừng) hợp tình
huống giao tiếp (BT1, BT2), kỹ năng viết đoạn văn ngắn kể về anh, chị, em.
(BT3); phương pháp trò chơi học tập; phương pháp hỏi đáp, phương pháp giải
quyết vấn đề,…nhằm giúp HS thể hiện sự cảm thông, xác định giá trị, tự nhận
thức về bản thân, từ đó HS có ý thức trân trọng tình cảm anh chị em trong gia
đình.
Hình thức tổ chức dạy học ở tất cả các hoạt động đều đi từ hoạt động cá
nhân đến nhóm, sau cùng là hoạt động cả lớp.
Quy trình lên lớp như sau:
a. Khởi động: Cho HS hát
b. Bài cũ: Quan sát tranh - trả lời câu hỏi
- Viết tin nhắn

66

- Gọi HS đọc bài tập 2 của mình (3 HS đọc tin nhắn)
- Nhận xét ghi điểm từng HS
- Bạn nhận xét
c. Bài mới:
* Khám phá
- Khi ai đó gặp chuyện buồn, chúng ta phải làm gì? Nói lời chia buồn
hay an ủi gì?
- Vậy khi người khác hạnh phúc, chúng ta sẽ nói gì? Bài học hôm nay
sẽ giúp các em biết điều đó.
* Kết nối:
- Bài 1:
- Treo bức tranh và hỏi trẻ bức tranh vẽ cảnh gì?
- Bé trai ôm hoa tặng chị
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Bạn Nam chúc mừng chị Liên được giải nhì trong kì thi HS giỏi của
tỉnh. Hãy nhắc lại lời của Nam.
- Đạt giải nhì trong kì thi học HS giỏi của tỉnh
- Chị Liên có niềm vui gì?
- Nam cũng thấy rất là vui
- Khi chị Liên vui, Nam cũng cảm thấy như thế nào?
- Nam chúc mừng chị Liên như thế nào?
- Tặng hoa và nói: Em chúc mừng chị. Chúc chị sang năm được giải
nhất
- Em sẽ thấy rất là vui
- Nếu là em trong trường hợp của Nam, em có cũng sẽ chúc mừng chị
của mình như bạn Nam. Cảm nghĩ như thế nào?
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*Kết luận: Chị em trong gia đình phải biết thương yêu, cảm thông, chia sẻ với
nhau những buồn vui trong cuộc sống
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- 3 đến 5 HS nhắc lại
- Nếu là em, em sẽ nói gì với chị Liên để chúc - HS nói lời của
mình. mừng chị
- Em xin chúc mừng chị./ Chúc chị học giỏi hơn nữa./ Mong chị đạt
thành tích cao hơn./ Em rất khâm phục chị./
- HS thực hành sắm vai theo cặp nói lời chúc mừng chị
- Tổ chức cho HS thực hành sắm vai theo cặp
- HS thể hiện
- Nhận xét.
- Hãy viết từ 3 đến 4 câu kể
Bài 3:
Gọi 1 HS đọc yêu cầu về anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em
- HS thực hiện kể về anh, chị, em của mình cho các bạn
- GV nhận xét cùng nghe
- Phải biết thương yêu, đoàn kết, cảm thông, chia sẻ với nhau những
buồn vui - Anh, chị, em trong gia đình phải có tình cảm cuộc sống như thế
nào?
- 2 dãy HS thi đua thực hiện
- Em rất yêu bé Nam năm nay hai tuổi. Môi bé Nam đỏ hồng, da trắng.
Nam luôn tươi cười ngộ nghĩnh. Em rất yêu bé Nam.
- Anh trai em tên là Minh. Anh Minh cao và gầy. Năm nay anh học lớp
4 Trường Tiểu học Tô Hiệu. Anh Nam học rất giỏi. Em rất yêu thương anh
trai của mình.
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- Yêu cầu HS tự làm
- Gọi HS đọc
- Tổ chức cho HS thực hành theo nhóm đôi
- Chấm điểm 3-5 vở của HS
- Nhận xét
- Từng nhóm HS thể hiện sắm vai theo tình huống trên
c. Thực hành:
- Nhận xét
- Yêu cầu HS nói lời chia vui trong một số tình huống sau:
- Em sẽ nói gì khi bạn đạt thành tích cao trong học tập?
- Khi bạn em được cô giáo khen?
- Nhận xét
* Hoạt động nối tiếp:
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài sau
Khi vận dụng những phương pháp trên vào giảng dạy cho HS, thành
tích học tập của các em cao hơn, chất lượng hơn và HS học tập cũng tích cực
hơn. Qua thời gian thực học, GV và HS đã được rèn giũa và thực hành
qua các tiết dạy Tập làm văn kết quả đạt được rất khả quan, HS tự làm bài tập,
tự chiếm lĩnh tri thức qua hình thức tổ chức dạy học của GV, các em làm việc
rất hào hứng, thành thạo với mỗi bài, mức độ yêu cầu khác nhau. Chính vì thế
kết quả học tập của các em không ngừng đi lên.
3.2.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.2.2.1. Bài Tập đọc: Chim rừng tây nguyên (TV2, trang 34)
a. Hứng thú hoạt động học tập, hợp tác của học sinh
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Bảng 3.1: Tổng hợp kết quả khảo sát hai lớp TN và lớp ĐC về hứng thú hoạt
động học tập, hợp tác của HS
Số lượng

Loại lớp

Mức độ
Mức 2(%) Mức 3(%)

HS

Mức 1(%)

Lớp 2A

40

61%

36%

3%

Lớp 2B

40

40%

38%

15%

Mức 4(%)

7%

Qua việc tìm hiểu và dự giờ thăm lớp trong quá trình giảng dạy ở cả lớp
TN và lớp ĐC chúng tôi nhận thấy.
Ở lớp TN: HS được hoạt động nhiều hơn dưới nhiều hình thức cá nhân,
nhóm ... GV chỉ giữ vai trò là người hướng dẫn, giúp đỡ HS học tập. Phần lớn
thời gian là hoạt động độc lập, hoạt động theo từng nhóm nhỏ. Dạy học theo
phương pháp này còn hình thành ở HS khả năng phát hiện, kiểm tra, đối chiếu
kết quả của mình với bạn.
Ở lớp ĐC HS ít được hoạt động hơn, phần lớn thời gian ngồi nghe thầy
giảng, giáo viên giảng giải nhiều, không quán xuyến được lớp học giờ học trở
nên nhàm chán, nặng nề, nhiều HS gần như không hoạt động thành rạ kiến
thức không được khắc sâu, giờ học mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp đủ kiến
thức chứ chưa phát huy tính tích cực, trao đổi, hợp tác của HS.
b. Năng lực lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng TV qua trả lời
câu hỏi
Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả khảo sát hai lớp TN và ĐC về năng lực lĩnh hội
tri thức và hình thành kỹ năng TV qua trả lời câu hỏi
Câu hỏi

Loại lớp

khảo sát
Câu 1

TN

Số lượng

Mức độ

HS

HT%

HTT%

CHT%

40

53%

47%

0%

70

Câu 2

Câu 3

Câu 4

ĐC

40

75%

20%

5%

TN

40

51%

49%

0%

ĐC

40

73%

24%

3%

TN

40

66%

34%

0%

ĐC

40

72%

26%

2%

TN

40

56%

44%

0%

ĐC

40

71%

27%

2%

Từ hai bảng trên ta thấy tỷ lệ HS hoàn thành, hoàn thành tốt ở lớp TN
cao hơn hẳn tỷ lệ HS hoàn thành, hoàn thành tốt ở lớp ở lớp ĐC. Từ đó
chúng tôi có thể khẳng định được rằng: Việc dạy học TV ở tiểu học có sử
dụng PPSPTT đem lại hiệu quả cao hơn.
c. Năng lực lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng TV qua thực hiện
bài tập
Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả khảo sát hai lớp TN và ĐC về năng lực lĩnh hội
tri thức và hình thành kỹ năng TV qua thực hiện bài tập
Câu hỏi

Loại lớp

khảo sát

Số lượng

Mức độ

HS

HT%

HTT%

CHT%

Bài tập

TN

40

50%

50%

0%

1

ĐC

40

78%

20%

2%

Bài tập

TN

40

53%

47%

0%

2

ĐC

40

71%

25%

4%

Bài tập

TN

40

56%

44%

0%

3

ĐC

40

70%

28%

2%

Từ bảng 3.3 ta thấy tính tích cực tham gia học tập, trao đổi hợp tác với
bạn rất tốt. Điều đó cho thấy HS hoàn toàn có khả năng học tập trao đổi, hợp
71

tác và tự tìm hiểu kiến thức khi có sự hướng dẫn, tổ chức của GV. PPSPTT
giúp HS có khả năng tự giải quyết nhiệm vụ bằng năng lực của chính mình,
sau đó trao đổi với bạn bè ý kiến của mình. Kết luận của GV là trọng tài giúp
các em khẳng định được ý kiến của mình là đúng hay sai để từ đó đối chiếu để
kiểm tra và điều chỉnh kết quả, kiến thức, kỹ năng bài học được chuyển vào
HS một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và chắc chắn.
Với tiết dạy thực nghiệm, GV hướng dẫn HS quan sát các tranh minh
hoạ trong các bài Tập đọc giúp các em hiểu thêm một số chi tiết, tình huống
và nhân vật trong bài. Giáo viên chú ý đến từng HS, tôn trọng những phát
hiện và ý kiến riêng của từng em, thận trọng khi đánh giá HS, tạo điều kiện để
học sinh tự phát hiện và sửa chữa lỗi diễn đạt. GV tổ chức các hoạt động
trong giờ học sao cho mỗi HS trong lớp đều được đọc (đọc thành tiếng, đọc
thầm, đọc đồng thanh, đọc cá nhân, đọc theo nhóm), được trao đổi ý kiến
riêng của mình với thầy cô, bạn bè. Giáo viên tổ chức cho HS cùng cộng tác
thực hiện các nhiệm vụ học tập, cùng tham gia các trò chơi luyện đọc nhằm
hình thành kiến thức, rèn luyện kĩ năng và phát triển khả năng làm việc với
cộng đồng. Các hình thức phổ biến để thực hiện phương pháp cùng tham gia
là luyện đọc và trao đổi theo nhóm, đóng vai, thi đua. sử dụng các kĩ thuật dạy
học như: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật giao nhiệm vụ, kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ
thuật động não, kĩ thuật “ đọc hợp tác’’. HS đọc được bài tập đọc một cách
trôi chảy, phát âm chuẩn hơn, đã biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, từ
chìa khóa, đã thể hiện giọng đọc của mình, tự tin khi đọc bài và trả lời lưu
loát, một số em đã đọc diễn cảm rất tốt, thể hiện được tình cảm của mình qua
giọng đọc cuốn hút được người nghe. Đặc biêt là lớp 2 A đọc tốt hơn lớp 2B.
3.2.2.2. Bài Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em (TV2, trang 90)
a. Hứng thú hoạt động học tập, hợp tác của HS
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Bảng 3.4: Tổng hợp kết quả khảo sát hai lớp TN và lớp ĐC về hứng thú hoạt
động học tập, hợp tác của HS
Loại lớp

Số lượng HS

Lớp 2A
Lớp 2B

Mức độ
Mức 1 %

Mức 2%

Mức 3%

40

60%

37%

3%

40

41%

39%

14%

Mức 4%

6%

Trong quá trình giảng dạy bài Tập làm văn ở cả lớp TN và lớp ĐC
chúng tôi nhận thấy.
Ở lớp TN: HS hoạt động dưới nhiều hình thức cá nhân, nhóm. GV
hướng dẫn, giúp đỡ HS học tập. Hình thành ở HS khả năng phát hiện, kiểm
tra, đối chiếu kết quả của mình với bạn.
Ở lớp ĐC HS ít hoạt động hơn, phần lớn thời gian ngồi nghe thầy
giảng, giáo viên giảng giải nhiều, nhiều HS gần như không hoạt động do vậy
kiến thức không được khắc sâu, chưa phát huy tính tích cực, trao đổi, hợp tác
của HS.
b. Năng lực lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng TV qua trả lời
câu hỏi
Bảng 3.5. Tổng hợp kết quả khảo sát hai lớp TN và ĐC về năng lực lĩnh hội
tri thức và hình thành kỹ năng TV qua trả lời câu hỏi
Câu hỏi

Loại lớp

khảo sát
Câu 1

Câu 2

Số lượng

Mức độ

HS

HT%

HTT%

CHT%

TN

40

52%

48%

0%

ĐC

40

76%

19%

5%

TN

40

50%

50%

0%

ĐC

40

72%

25%

3%
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Câu 3

Câu 4

TN

40

65%

35%

0%

ĐC

40

74%

24%

2%

TN

40

57%

43%

0%

ĐC

40

72%

27%

1%

Từ bảng tổng hợp kết quả trên ta thấy tỷ lệ HS hoàn thành, hoàn thành
tốt ở lớp TN cao hơn hẳn tỷ lệ HS hoàn thành, hoàn thành tốt ở lớp ở lớp ĐC.
Từ đó chúng tôi có thể khẳng định được rằng: việc dạy học bài Tập làm văn
có sử dụng PPSPTT đem lại hiệu quả cao hơn.
c. Năng lực lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng TV qua thực
hiện bài tập
Bảng 3.6. Tổng hợp kết quả khảo sát hai lớp TN và ĐC về năng lực lĩnh hội
tri thức và hình thành kỹ năng TV qua thực hiện bài tập
Câu hỏi

Loại lớp

khảo sát

Số lượng

Mức độ

HS

HT%

HTT%

CHT%

Bài tập

TN

40

54%

46%

0%

1

ĐC

40

79%

18%

3%

Bài tập

TN

40

54%

46%

0%

2

ĐC

40

73%

24%

3%

Bài tập

TN

40

56%

44%

0%

3

ĐC

40

71%

27%

2%

Từ các bảng tổng hợp kết quả hai bài thực nghiệm trên cho ta thấy: GV
sử dụng các phương pháp dạy học nói trên là rất hiệu quả. Đặc biệt là các
phương pháp đàm thoại giữa GV và HS, phương pháp thảo luận nhóm giữa
HS với HS, phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan… đã tạo ra được các
mối tương tác giữa GV và HS; giữa HS với HS, GV với HS và môi trường
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học tập, tạo ra bầu không khí học tập dân chủ, cởi mở, thân thiện. Do đó mà
nó phát huy được tính tích cực tham gia học tập, trao đổi hợp tác với bạn của
HS. Điều đó cho thấy HS hoàn toàn có khả năng học tập trao đổi, hợp tác và
tự tìm hiểu kiến thức khi có sự hướng dẫn, tổ chức của GV. Chính sự tương
tác nói trên đã giúp HS có khả năng tự giải quyết nhiệm vụ bằng năng lực của
chính mình, sau đó trao đổi với bạn bè ý kiến của mình. GV là trọng tài, là
người điều khiển hoạt động học, hoạt động nhận thức của học sinh, sử dụng
các phương tiện dạy học để tổ chức cho HS tiếp cận với các nội dung dạy học,
bằng cách đó mà HS tự phát triển và hình thành nhân cách.
Tiểu kết chương 3
Sử dụng PPSPTT trong dạy học TV có ý nghĩa quan trọng trong việc
phát huy tính tích cực của HS. Qua thực tế điều tra và tiến hành thực nghiệm
về hứng thú hoạt động học tập, hợp tác của HS; năng lực lĩnh hội tri thức và
hình thành kỹ năng TV qua trả lời câu hỏi; năng lực lĩnh hội tri thức và hình
thành kỹ năng TV qua thực hiện bài tập chúng tôi thấy HS đã tự giải quyết
nhiệm vụ bằng năng lực của chính mình. Điều đó chứng tỏ những biện pháp
đề xuất trong luận văn là phù hợp, đúng hướng với đổi mới PPDH phát huy
năng lực người học.
Việc dạy học TV ở lớp 2 có sử dụng PPSPTT đã hình thành và phát
triển ở HS năng lực hoạt động, hợp tác với bạn bè làm nâng cao hứng thú học
tập nhờ đó mà chất lượng giờ học được tăng cường việc sử dụng phương pháp
này trong dạy học TV không chỉ phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lý của HS
mà còn phù hợp với quan điểm “Lấy HS là trung tâm” trong xu hướng đổi
mới dạy học hiện nay.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu: TV bậc Tiểu học theo PPSPTT là
hướng đến việc hình thành các kỹ năng mềm, kỹ năng sống cần thiết cho trẻ.
Nội dung kỹ năng sống được thể hiên ở tất cả các nội dung của môn học.
Những kỹ năng đó chủ yếu là: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức, kỹ
năng suy nghĩ sáng tạo, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng làm chủ bản
thân,..Thông qua các kỹ năng này sẽ giúp trẻ nhận biết được những giá trị tốt
đẹp trong cuộc sống, biết tự nhìn nhận đánh giá đúng về bản thân để tự tin, tự
trọng và không ngừng vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống. TV sẽ dạy
trẻ biết cách giao tiếp, ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với người thân,
với cộng đồng và với môi trường tự nhiên, biết sống tích cực, chủ động trong
mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh.
Ngày nay trong xu hướng đổi mới giáo dục, nhà trường phổ thông nói
chung và nhà Trường Tiểu học nói riêng luôn lấy HS làm nhân vật trọng tâm.
Kết quả học tập của HS được đánh giá cao không chỉ ở mức độ hoạt động
nhận thức cá nhân mà còn là mức độ hoạt động của cá nhân trong sự tương
tác với nhóm. Vì vậy việc tổ chức dạy - học không những huy động được
phương pháp nhận thức cá nhân mà còn cả cách thức giao tiếp, nhận thức
của người học vào việc giải quyết các nhiệm vụ học tập. Đó chính là ý
nghĩa của vấn đề nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu về mặt lý thuyết: PPSPTT với tư cách là một chiến
lược dạy học tiến bộ khi được sử dụng trong quá trình dạy học TV ở lớp 2
trường Tiểu học Tô Hiệu, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La hoàn toàn có khả năng
làm được điều đó bởi: Sự lĩnh hội các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng giao
tiếp của HS là kết quả của hoạt động nhận thức cá nhân và sự cọ sát giữa cá
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nhân với tập thể dưới sự tổ chức hướng dẫn của GV. Không những thế nó còn
hình thành ở HS bản lĩnh để giải quyết các vấn đề trong một xã hội thu nhỏ
(lớp nhóm) và khả năng thích nghi trong môi trường tập thể.
Kết quả nghiên cứu về mặt thực tiễn: PPSPTT khi được sử dụng trong
quá trình dạy học TV ở lớp 2 được thể hiện thông qua PPDH thảo luận nhóm,
trò chơi học tập với các hình thức dạy học theo nhóm, cá nhân nên việc nắm
vững kỹ thuật tổ chức học tập theo nhóm, cơ sở vật chất đặc biệt là chất lượng
của vấn đề đưa ra thảo luận, chất lượng của trò chơi có ý nghĩa quan trọng
trong việc khẳng định hiệu quả của PPSPTT này.
Tuy nhiên trong quá trình dạy học TV ở lớp 2 GV không chỉ sử dụng
một, hai PPDH mà sử dụng nhiều PPDH khác nhau. Do đó phải tuỳ theo mức
độ, tính chất của bài học mà xá định thời điểm thích hợp để vận dụng
PPSPTT vào quá trình dạy học. Điều này có nghĩa quan trọng vì nó quyết
định chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy học TV.
Qua quá trình khảo sát thực tế chúng tôi nhận thấy ở trường Tiểu học
Tô Hiệu, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, việc sử dụng PPSPTT của GV chưa
thật triệt để. Do đó, hiệu quả đem lại không cao, chưa gây hứng thú HS trong
khi các em hoàn toàn có khả năng thích ứng với PPSPTT. Và qua thực
nghiệm sư phạm chúng tôi đã kiểm chứng được tính khả thi của luận văn. Xây
dựng được một số hướng vận dụng PPSPTT trong dạy học TV. Đã thiết kế và
dạy thể nghiệm các phương án đề xuất, bước đầu chứng minh được tính khả
thi của các phương án đề xuất.
Quá trình nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện được mục đích, nhiệm vụ
của đề tài luận văn nghiên cứu, giả thuyết khoa học mà đề tài đưa ra.
2. Khuyến nghị
* Đối với cán bộ quản lý nhà trường
Chỉ đạo giáo viên dạy học theo hướng phân hóa các đối tượng HS; Chỉ
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đạo tốt việc dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng; Khuyến khịch GV tăng
cường làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ tự làm; Tăng cường công tác dự
giờ đồng nghiệp trong trường và các trường bạn; Xây dựng đội ngũ giáo viên
cốt cán cho nhà trường; Thực hiện dạy học TV lớp 2 cho HS sử dụng
PPDHSPTT Tăng cường giao lưu về chuyên môn giữa các trường, các cụm;
Tăng cường tích hợp dạy TV trong các môn học, các hoạt động giáo dục;
Tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương, phụ huynh HS; Phối
hợp với đội thanh niên tình nguyện.
* Đối với giáo viên
Cần thay đổi quan điểm, nhận thức, xác định rõ những khuyết thiếu,
hạn chế về việc dạy học TV lớp 2; Cần trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn,
năng lực công tác; Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng, chủ động trong việc
trang bị thông tin, tri thức cho bản thân thông qua tài liệu; Phối hợp thực hiện
các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng đổi mới; Phát huy
tinh thần tự học của HS; Hiểu và nắm vững những khó khăn tâm lý của học
sinh lớp 2 trong học TV. Sử dụng PPDHSPTT một cách có hiệu quả.
Tác giả của luận văn đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không tránh
khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy
cô và góp ý của các bạn./.
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PHỤ LỤC
Phiếu 1:

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho giáo viên)

Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài “Sử dụng phương pháp sư phạm
tương tác trong dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Tô
Hiệu, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La”, chúng tôi xin gửi đến các thầy/cô đang
làm công tác giảng dạy phiếu xin ý kiến. Rất mong nhận được sự hợp tác của
thầy/cô.
Trân trọng cám ơn!
* Thầy/cô vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân:
- Họ tên:……………………..Tuổi………Nam/nữ…….
- Trình độ chuyên môn:……………………………………………..
- Đang công tác tại Trường Tiểu học:……………………………….
* Mời thầy/cô vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng với mức độ mà thầy/cô
lựa chọn:
Câu 1: Theo thầy/cô phương pháp sư phạm tương tác được hiểu là:
TT

1

2

3

4

Nội dung lựa chọn
Phương pháp tương tác giữa người
dạy và người học
Phương pháp tương tác giữa người
học và người học
Phương pháp tương tác giữa người
dạy và môi trường dạy học
Phương pháp tương tác giữa người
học và môi trường học tập

SL GV

Đồng

Không

được K/S

ý

đồng ý

Câu 2. Cảm nhận chung của thầy/cô về tầm quan trọng của việc sử dụng
phương pháp sư phạm tương tác trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 2
STT

Tầm quan trọng của việc sử dụng Đồng ý Không

Rất

phương pháp sư phạm tương tác

đồng ý

1

Vô cùng quan trọng

2

Rất quan trọng

3

Quan trọng

4

Không quan trọng

5

Hoàn toàn không ảnh hưởng gì

đồng ý

Câu 3. Trong dạy học môn TV ở lớp 2, thầy/cô thường sử dụng các PPDH
nào dưới đây?
TT

Phương pháp dạy học

Mức độ
Thường
xuyên

1
2

PPDH thảo luận nhóm
Phương pháp luyện tập
theo mẫu

3

Phương pháp đàm thoại

4

Phương pháp thực hành

5

Phương pháp tổ chức trò
chơi

Không thường Không bao
xuyên

giờ

Phiếu 2:

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho học sinh)

Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài “Sử dụng PPSPTT trong dạy
học TV cho HS lớp 2 Trường Tiểu học Tô Hiệu, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La”,
chúng tôi gửi phiếu này đến các em học sinh lớp 2 để xin ý kiến. Rất mong
nhận được sự hợp tác của các em.
* Em hãy vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân:
- Họ tên:...........................Tuổi:............Nam/nữ:.............
- Học sinh lớp:...........Trường Tiểu học:..........................
* Mời em vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng với mức độ mà em
lựa chọn:
Câu 1. Em có thích học môn Tiếng Việt không?
Tiêu chí lựa chọn

STT
1

Rất thích

2

Thích

3

Bình thường

4

Không thích

Đồng ý

Không đồng ý

Câu 2. Theo em học môn TV dễ hay khó?
STT

Nội dung lựa chọn

1

Rất khó

2

Khó

3

Bình thường

4

Dễ

Đồng ý

Không đồng ý

Phiếu 3:

PHIẾU BÀI TẬP
SỬ DỤNG TRONG DẠY THỰC NGHIỆM

Bài tập đọc: Chim rừng Tây Nguyên, của tác giả Thiên Hương (Trang
34 Tv2)
Bài 1: Gạch một gạch (/) vào chỗ ngắt hơi, gạch hai gạch (//) vào chỗ
nghỉ hơi trong các câu sau:
Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ Y-rơ-pao rung động.
Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đáy hồ, mặt hồ càng xanh thêm và
như rộng ra mênh mông.
Nơi đây cất lên những tiếng chim rúi rít.
Chim đại bàng chân vàng mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất.
Họ nhà chim đủ các loại, đủ màu sắc rúi rít bay đến đậu ở những bụi
cây quanh hồ, tiếng hót rộn vang cả mặt nước.
Bài 2: Đọc thầm và gạch chân dưới các từ chỉ con vật, cảnh vật được
nói tới trong bài.
Bài 3: Nối các từ chỉ đặc điểm hoạt động con vật, cảnh vật
Gió nhẹ

Soi bóng xuống mặt hồ

Bàu trời trong xanh

Trắng muốt bơi lội

Chim đại bàng

Chân vàng mỏ đỏ

Bầy thiên nga

Mặt nước rung động

Bài 4: Hãy kể về hoạt động của các loài chim và việc làm của chúng
mà em biết.

Phiếu 4:

PHIẾU BÀI TẬP
SỬ DỤNG TRONG DẠY THỰC NGHIỆM

Bài Tập làm văn: Chia vui kể về anh chị em (Trang 90 TV 2)
Hãy trao đổi với bạn để viết lời chào của Nam trong giai đoạn hội thoại
sau rồi cùng bạn phân vai để nói trong tình huống đó.
(1) - Khi ai đó gặp chuyện buồn, chúng ta phải làm gì? Nói lời chia
buồn hay an ủi gì?
- ……………………………………………………………………..
- Vậy khi người khác hạnh phúc, chúng ta sẽ nói gì?
- ……………………………………………………………………..
(2) - Bạn Nam chúc mừng chị Liên được giải nhì trong kì thi HS giỏi
của tỉnh như thế nào?
- ……………………………………………………………………
- Chị Liên vui như thế nào?
- ……………………………………………………………………
(3) - Em sẽ nói gì khi bạn đạt thành tích cao trong học tập?
- …………………………………………………………………….
- Khi bạn em được cô giáo khen?
- …………………………………………………………………….

Giáo án thực nghiệm
Bài Tập đọc Chim rừng tây nguyên của tác giả Thiên Hương
(trang 34 TV2)
I. Mục tiêu
Về kiến thức HS: Đọc lưu loát được cả bài, đọc đúng các từ khó dễ lẫn
do ảnh hưởng của phương ngữ. Nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy giữa
các cụm từ. Hiểu được ý nghĩa của các từ mới : Chao lượn, rợp, hoà âm,
thanh mảnh.
II. Đồ dùng dạy học
Đồ dùng dạy học được sử dụng trong bài gồm tranh minh họa…., phiếu
hướng dẫn…, bảng phụ - Tranh minh họa SGK, …
III. Phương pháp
- Phương pháp trực quan
- Phương pháp cụ thể hoá sản phẩm của HS
- Phương pháp thực hành giao tiếp
- Phương pháp thảo luận nhóm
- Phương pháp trò chơi.
VI. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

a. Kiếm tra bài cũ
- Kiểm tra 2 em đọc bài cũ

- Trả lời câu hỏi giáo viên

b. Dạy bài mới
- Giới thiệu bài: GV treo tranh minh
họa giới thiệu bài
- GV đọc mẫu cả bài
- GV hướng dẫn HS đọc
- Cho HS đọc câu nối tiếp theo hàng

- HS đọc

dọc
- GVghi từ dễ lẫn lên bảng cho HS
luyện (Mặt nước, y-rơ-pao, rúi rít,
lượn, nhào lộn, trắng muốt)
- Cho HS luyện đọc từ dễ lẫn. Kết - HS đọc Cá nhân, cả lớp đọc đồng
hợp giải nghĩa từ khó từ trong chú thanh
giải
* Luyện đọc đoạn
- GV chia đoạn (2 đoạn)

- HS đọc

Từ đầu đến “lần xuống” một đoạn
Đoạn 2: Còn lại
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn trong bài
(Đọc theo hàng ngang)
- GV treo bảng phụ đó viết sẵn đoạn - HS đọc
văn dài trong đoạn 2 lên bảng và
hướng dẫn HS đọc
- GV đọc mẫu. Yêu cầu HS đọc và - HS đọc yêu cầu của GV
phát hiện ra chỗ ngắt, nghỉ của đoạn
văn, từ cần nhấn giọng, giáo viên
dùng phấn khác màu vạch chỗ ngắt
trong đoạn văn và từ cần nhấn giọng.
* Tìm hiểu bài:
- Cho HS đọc thầm 1 đoạn và trả lời - HS đọc và trả lời
câu?
?Hồ Y - rơ- Pao có những loài chim -Đại bàng, Thiên nga, chim Kơ Púc
gì?
?Tìm những từ ngữ tả hành động,

màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của
chúng?

-Đại bàng: Chân vàng, mỏ đỏ, tiếng
vi vu, vi vút. Thien nga: Trắng muốt
đang bơi lội. Chim kơ púc : Mình đỏ
chót và nhỏ như quả ớt

Cho HS đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: - HS đọc và trả lời
?Với đủ các loài chim hồ Y - rơ - pao
vui nhộn như thế nào

-Tiếng hót ríu rít, rộn vang cả mặt

?Con thích nhất cảnh đẹp nào ở hồ Y- nước
rơ-pao

- HS trả lời theo suy nghĩ cá nhân

Cho một vài em đọc to cả bài văn
? Bài văn tả về nội dung gì?
(GV chốt như yêu cầu)
Cho HS đọc nội dung bài (GV treo
nội dung lên bảng)
4. Luyện đọc lại:
- GV đọc lại bài lần 2
Gọi HS đọc cá nhân (Đánh giá cho - Cá nhân đọc
điểm) (Có thể HS đọc 1 hoặc 2 câu,
đoạn, bài tùy theo năng lực của các
em) Trong quá trình theo dõi HS đọc
GV cần chú ý nghe chính xác các phụ
âm khi mà HS hay đọc sai để sửa cho
các em ngay khi đọc sai.
Cho HS đọc theo nhóm và thi giữa - Nhóm đọc
các nhóm (GV cho HS nhận xét phần
thi đọc giữa các nhóm GV nhận xét

đánh giá tuyên dương cho điểm giữa
các nhóm)
Cho 2 em đọc cả bài
?Con có nhận xét gì vè chim rừng
Tây Nguyên
5. Củng cố dặn dò:
Về nhà luyện đọc nhiều lần bài văn
và chuẩn bị bài giờ sau học

- HS đọc

Giáo án thực nghiệm
Bài Tập làm văn: chia vui kể về anh chị em ( Trang 90 TV2)
I. Mục tiêu của bài học:
- Rèn luyện cho HS kỹ năng nghe và nói. HS biết nói lời chia vui (chúc
mừng) hợp tình huống giao tiếp ( BT1, BT2), biết được những tình cảm đẹp
đẽ trong gia đình; rèn kỹ năng viết đoạn văn ngắn kể về anh, chị, em. (BT3);
Hiểu được tình cảm tốt đẹp trong gia đình; Thể hiện sự cảm thông, xác định
giá trị, tự nhận thức về bản thân, từ đó HS có ý thức trân trọng tình cảm anh
chị em trong gia đình
II. Đồ dùng dạy học
- Đồ dùng dạy học được sử dụng trong bài gồm: Tranh minh họa bài
tập 1, Bảng phụ, bút dạ, phiếu hướng dẫn, Một số tình huống để HS nói lời
chia vui.
III. Phương pháp
- Phương pháp dạy học theo nhóm
- Phương pháp thực hành luyện tập;
- Phương pháp trò chơi học tập;
- Phương pháp hỏi đáp,
- Phương pháp giải quyết vấn đề.
VI. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
a. Khởi động: Cho HS hát

Hoạt động của HS
- HS hát

b. Bài cũ:
- Quan sát tranh - trả lời câu hỏi
- Viết tin nhắn
- Gọi HS đọc bài tập 2 của mình (3 HS đọc tin
nhắn)

- HS quan sát tranh trả lời

- Nhận xét ghi điểm từng HS
- Bạn nhận xét
c. Bài mới:
*Khám phá
- Khi ai đó gặp chuyện buồn, chúng ta phải - HS trả lời
làm gì? Nói lời chia buồn hay an ủi gì?
- Vậy khi người khác hạnh phúc, chúng ta sẽ
nói gì? Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết
điều đó.
* Kết nối:
- Bài 1:
- Treo bức tranh và hỏi trẻ bức tranh vẽ cảnh - HS quan sát tranh và trả
gì?

lời:
- Bé trai ôm hoa tặng chị

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- HS đọc

- Bạn Nam chúc mừng chị Liên được giải nhì
trong kì thi HS giỏi của tỉnh. Hãy nhắc lại lời
của Nam.
- Đạt giải nhì trong kì thi học HS giỏi của tỉnh

- HS trả lời theo câu hỏi

- Chị Liên có niềm vui gì?
- Nam cũng thấy rất là vui
- Khi chị Liên vui, Nam cũng cảm thấy
như thế nào?
- Nam chúc mừng chị Liên như thế nào?

- Tặng hoa và nói: Em

- Em sẽ thấy rất là vui

chúc mừng chị. Chúc chị
sang năm được giải nhất

- Nếu là em trong trường hợp của Nam, em có - HS trả lời

cũng sẽ chúc mừng chị của mình như bạn
Nam. Cảm nghĩ như thế nào?
*Kết luận: Chị em trong gia đình phải
biết thương yêu, cảm thông, chia sẻ với
nhau những buồn vui trong cuộc sống
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- 3 đến 5 HS nhắc lại
- Nếu là em, em sẽ nói gì với chị Liên để chúc

-

HS

nói

lời

của

mình. mừng chị
- HS nói lời của mình. mừng chị

-

Em

xin

chúc

mừng

chị./ Chúc chị học giỏi hơn
nữa./ Mong chị đạt thành
tích cao hơn./ Em rất khâm
phục chị./
- Tổ chức cho HS thực hành sắm vai theo cặp - HS thể hiện
nói lời chúc mừng chị
- Nhận xét.
- Hãy viết từ 3 đến 4 câu kể
Bài 3:
Gọi 1 HS đọc yêu cầu về anh, chị, em ruột
(hoặc anh, chị, em họ) của em
- Cho HS thực hiện kể về anh, chị, em của -HS kể
mình cho các bạn nghe
- GV nhận xét cùng nghe
- Phải biết thương yêu, đoàn kết, cảm thông, -HS lắng nghe
chia sẻ với nhau những buồn vui - Anh, chị,

em trong gia đình phải có tình cảm cuộc sống
như thế nào?
- 2 dãy HS thi đua thực hiện
- Em rất yêu bé Nam năm nay hai tuổi. Môi bé -HS thể hiện
Nam đỏ hồng, da trắng. Nam luôn tươi cười
ngộ nghĩnh. Em rất yêu bé Nam.
- Anh trai em tên là Minh. Anh Minh cao và
gầy. Năm nay anh học lớp 4 Trường Tiểu học
Tô Hiệu. Anh Nam học rất giỏi. Em rất yêu
thương anh trai của mình.
- Yêu cầu HS tự làm
- Gọi HS đọc
- Tổ chức cho HS thực hành theo nhóm đôi

- Từng nhóm HS thể hiện

- Chấm điểm 3-5 vở của HS

sắm vai theo tình huống

- Nhận xét

trên

c. Thực hành:
- Yêu cầu HS nói lời chia vui trong một số
tình huống sau:
- Em sẽ nói gì khi bạn đạt thành tích cao
trong học tập?
- Khi bạn em được cô giáo khen?
- Nhận xét

-HS trả lời

