
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 
Phương pháp dạy học Tự nhiên -  Xã hội 

 

 

1. Thông tin về giảng viên 

Giảng viên thứ nhất 

- Họ và tên: Phạm Thị Huyền  

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ – Giảng viên 

- Thời gian, địa điểm làm việc:  Giờ hành chính; Văn phòng khoa GDTiểu  học. 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa GD Tiểu học, Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang. 

- Điện thoại: 0977 157 527;          Email: phamhuyen369@gmail.com    

- Các hướng nghiên cứu chính: Tự nhiên - Xã hội, Khoa học, Lịch sử, Địa lí ở tiểu 

học; Giáo dục Tiểu học, Phương pháp dạy học ở tiểu học. 

Giảng viên thứ hai 

- Họ và tên: Chu Thị Thùy Phương 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, khoa GDTiểu học. 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa GD Tiểu học, Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang. 

- Điện thoại: 0915085005;                Email:  hoahuetay83tq@gmail.com.   

- Các hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lí luận 

văn học, Thi pháp học; Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Phương pháp dạy học Tự nhiên – Xã hội 

- Mã học phần: TH2.1.027.3 

- Số tín chỉ: 03 

- Loại học phần :  

  + Bắt buộc 

  + Điều kiện tiên quyết:  Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 

- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập 

  + Học lý thuyết trên lớp: 45 tiết 

  + Bài tập/ kiểm tra trên lớp: 15 tiết (trong quỹ thời gian học lý thuyết) 



  + Tự học, tự nghiên cứu: 90 tiết 

- Đơn vị phụ trách học phần:  

  + Bộ môn: Ngữ văn. 

  + Khoa: Giáo dục Tiểu học 

3. Mục tiêu củahọc phần 

- Về kiến thức: Người học nắm được mục tiêu, nội dung chương trình, cấu trúc 

sách giáo khoa, sách giáo viên các môn học: Tự nhiên - Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa 

lí ở  tiểu học; kiến thức về hệ thống phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy 

học đặc trưng của các  môn học theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học. 

- Về kỹ năng: Người học có kĩ năng lựa chọn và sử dụng các phương pháp và hình 

thức tổ chức dạy học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học trong các môn học về Tự 

nhiên - Xã hội; lập kế hoạch bài học môn Tự nhiên - Xã hội theo hướng tích cực; sử dụng 

các phương tiện, đồ dùng dạy học và tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản phục vụ 

môn học; 

 - Về thái độ: Người học có ý thức cập nhật phương pháp dạy học mới và thường 

xuyên rèn luyện năng lực sư phạm; có tinh thần và trách nhiệm cao trau dồi năng lực, 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

4. Tóm tắt nội dung học phần  

Học phần gồm kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, đặc điểm chung và kế hoạch 

dạy học các môn học về Tự nhiên - Xã hội ở Tiểu học; một số phương pháp và hình thức 

dạy học đặc trưng; phương tiện dạy học, đánh giá trong dạy học các môn học về Tự nhiên 

- Xã hội ; hướng dẫn dạy học môn Tự  nhiên – Xã hội, Khoa học, môn Lịch sử, Địa lí ở 

tiểu học;  

5. Nội dung chi tiết học phần 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời gian, 

địa điểm 

Ghi 

chú 

 Tín chỉ 1 15 Tín chỉ 1   

 

Chƣơng I 

 Lịch sử phát triển, đặc điểm 

chung và kế hoạch dạy học các 

môn học về Tự nhiên -Xã hội ở 

tiểu học 

3    

Lý thuyết 

1.1.Tìm hiểu lịch sử phát triển các 

môn học về Tự nhiên - Xã hội  

1.1.1.  Tìm hiểu lịch sử phát triển 

các môn học về Tự nhiên - Xã hội 

thời kỳ trước Cách mạng Tháng 

Tám 

 

  3 

 

Học học liệu số 1: 

chương 1 

Học liệu số 2: chủ 

đề 1. 

 Học liệu 4; cấu trúc 

và hướng dẫn sử 

Trên lớp  



Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời gian, 

địa điểm 

Ghi 

chú 

1.1.2. Tìm hiểu lịch sử phát triển 

các môn học về Tự nhiên - Xã hội 

từ sau Cách mạng tháng Tám đến 

năm 2000 

1.1.3. Tìm hiểu lịch sử phát triển 

các môn học về Tự nhiên - Xã hội 

từ năm 2000 đến nay. 

1.2. Đặc điểm chung của các môn 

học học về Tự nhiên - Xă hội  

1.2.1 T m hiểu quan điểm xây dựng 

chương trình các môn Tự nhiên - 

hội , Khoa học, Lịch sử và Địa lý 

1.2.2. Đặc điểm chung của các 

chương trình Tự nhiên - Xã hội, 

Khoa học, Lịch sử và Địa lý ở tiểu 

học 

1.3. Tìm hiểu kế hoạch dạy học các 

môn học về Tự nhiên - Xã hội ở 

tiểu học  

1.3.1. Tìm hiểu kế hoạch dạy học  

môn Tự nhiên - Xã hội 1,2,3 

1.3.2. Tìm hiểu kế hoạch dạy học  

môn Khoa học 4,5 

1.3.3. Tìm hiểu kế hoạch dạy học  

môn Lịch sử và Địa lý 4,5  

 

dụng bộ SGK - SGV 

 

Bài tập 
Thực hiện  trả lời câu hỏi học liệu 

số 1 

 Trả lời câu hỏi học 

liệu số 1 

Ở nhà  

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để phân 

tích và nắm được lịch sử phát triển, 

đặc điểm, các quan điểm xây dựng 

các chương trình 

  6 Phân tích được lịch 

sử phát triển, đặc 

điểm giống nhau, 

khác nhau của các 

chương trình, nắm 

các quan điểm xây 

dựng chương trình. 

Thư viện, ở 

nhà 

 

 

Chƣơng II 

 Một số phƣơng pháp và hình 

thức tổ chức dạy học đặc trƣng 

các môn học về Tự nhiên – Xã 

9    



Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời gian, 

địa điểm 

Ghi 

chú 

hội ở tiểu học 

Lý thuyết 

2.1. Định hướng đổi mới các 

phương pháp dạy học các môn về 

Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học 

2.1.1. Bối cảnh chung 

2.1.2. Những định hướng đổi mới 

phương pháp dạy học 

2.2. Một số phương pháp dạy học 

đặc trưng các môn học về Tự nhiên 

– Xã hội ở Tiểu học 

2.2.1.Phương pháp quan sát 

2.2.2.Phương pháp hỏi đáp (đàm 

thoại) 

2.2.3. Phương pháp điều tra  

2.2.4.Phương pháp thực hành  

2.2.5. Phương pháp thí nghiệm  

2.2.6. Phương pháp kể chuyện  

2.2.7. Phương pháp thảo luận  

2.2.8.Phương pháp đóng vai  

2.2.9.Phương pháp Bàn tay nặn bột 

2.2.10. Phương pháp động não 

2.2.11. Phương pháp truyền đạt 

2.2.12. Phương pháp tranh luận 

2.2.13. Phương pháp dạy học giải 

quyết vấn đề 

2.2.14. Sử dụng trò chơi học tập 

2.2.15. Lựa chọn và sử dụng phối 

hợp các phương pháp dạy học 

2.3. Một số hình thức tổ chức dạy 

học các môn học về Tự nhiên - Xã 

hội 

2.3.1. Tìm hiểu các hướng đổi mới 

các hình thức  tổ chức dạy học các 

môn về Tự nhiên - xã hội 

2.3.2. Các hình thức tổ chức dạy 

học chủ yếu trong dạy học các môn 

7 

 

Học liệu số 1: 

chương 2;  

Học liệu số 2: chủ 

đề 1 

 Học liệụ 3: chương 

2 

Trên lớp  



Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời gian, 

địa điểm 

Ghi 

chú 

học về Tự nhiên - Xã hội  

Bài tập – 

thảo luận 

Thảo luận và làm bài tập của  

Chương 2 trong học liệu số 1. 

 

 

 1 

Nắm vững lý thuyết 

để cùng bạn thảo 

luận tìm cách vận 

dụng các phương 

pháp và hình thức tổ 

chức dạy học linh 

hoạt 

Trên lớp  

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để thực 

hành tập sử dụng các phương pháp. 

16 Tự học sau khi nghe 

giảng lý thuyết, chỉ 

ra những vấn đề cần 

giải đáp. 

Thư viện, ở 

nhà 

 

 

Chƣơng III 

Phƣơng tiện dạy học và kiểm tra 

đánh giá trong dạy học các môn 

học về Tự nhiên - Xã hội 

3    

Lý thuyết 

 

3.1. Phương tiện dạy học các môn 

Tự nhiên - Xã hội ở trường Tiểu 

học 

3.1.1. Khái niệm và vai trò của các 

phương tiện dạy học 

 3.1.2. Các nguyên tắc sử dụng 

phương tiện dạy học 

 3.1.3. Các phương tiện dạy học 

chủ yếu các môn học về Tự nhiên - 

xã hội ở Tiểu học 

3.2. Kiểm tra, đánh giá trong dạy 

học các môn Tự nhiên - Xã hội, 

Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở Tiểu 

học 

3.2.1. Tìm hiểu mục đích, nội dung 

và ý nghĩa của kiểm tra, đánh giá 

trong dạy học  các môn về Tự 

nhiên - Xã hội 

3.2.2. Yêu cầu của việc kiểm tra 

đánh giá 

3.2.3. Một số hình thức kiểm tra 

đánh giá 

2 

 

 

- Học liệu số 1: 

Chương 4  

- Học liệu số 2: chủ 

đề 1 

- Tham khảo các học 

liệu khác 

Trên lớp  



Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời gian, 

địa điểm 

Ghi 

chú 

Bài tập/ 

kiểm tra 

- Bài tập tương ứng của các 

Chương 4, chương 5 trong học liệu 

số 1. 

  1 Nắm vững lý thuyết 

để vận dụng giải bài 

tập 

Trên lớp  

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

 

 

 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để giải các 

bài tập và xây dựng các đề kiểm 

tra, thi học kỳ cho các môn học Tự 

nhiên xã hội, Khoa học, Lịch sử và 

Địa lý 

8 Làm bài tập sau khi 

nghe giảng lý thuyết, 

chỉ ra những vấn đề 

cần giải đáp. 

Thư viện, ở 

nhà 

 

 Tín chỉ 2 15    

 

Chƣơng IV 

 Hƣớng dẫn dạy học môn Tự 

nhiên – Xã hội 

7    

Lý thuyết 

4.1. Chương trình và sách giáo 

khoa môn Tự nhiên - Xã hội 

4.1.1. Chương trình môn học Tự  

nhiên - Xã hội 

4.1.2. Sách giáo khoa môn học Tự 

nhiên - Xã hội 

4.2. Hướng dẫn dạy học các chủ đề 

: 

4.2.1. Hướng dẫn dạy học và tập 

giảng các bài học trong chủ đề Con 

người và sức khỏe 

4.2.2. Hướng dẫn dạy học và tập 

giảng các bài học trong chủ đề Xã 

hội 

4.2.3. Hướng dẫn dạy học và tập 

giảng các bài học trong chủ đề Tự 

nhiên 

4 Học liệu số 1: 

chương 6 

- Học liệu số 2: chủ 

đề 2  

Trên lớp  

Bài tập 

Bài tập soạn và giảng, các câu hỏi 

tương ứng của Chương 6 trong học 

liệu số 1, các câu hỏi trong mục 

“đánh giá” trong học liệu số 2 

 

3 

Nắm vững lý thuyết 

để vận dụng giải bài 

tập, để tập giảng các 

bài dạy thực tế của 

Tiểu học 

Trên lớp  

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để làm các 

14 Làm bài tập sau khi 

nghe giảng lý thuyết, 

chỉ ra những vấn đề 

Thư viện, ở 

nhà 

 



Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời gian, 

địa điểm 

Ghi 

chú 

bài tập, trả lời các câu hỏi. cần giải đáp. 

 

Chƣơng V 

 Hƣớng dẫn dạy học môn Khoa 

học 

8    

Lý thuyết 

5.1. Chương trình và sách giáo 

khoa môn Khoa học 

5.1.1. Chương trình môn Khoa học 

5.1.2. Sách giáo khoa môn Khoa 

học 

5.2. Hướng dẫn dạy học các chủ 

đề: 

5.2.1. Hướng dẫn dạy học và tập 

giảng các bài học trong chủ đề Con 

người và sức khỏe 

5.2.2. Hướng dẫn dạy học và tập 

giảng các bài học trong chủ đề Vật 

chất và năng lượng 

5.2.3. Hướng dẫn dạy học và tập 

giảng các bài học trong chủ đề 

Thực vật và động vật 

5.2.4. Hướng dẫn dạy học và tập 

giảng các bài học trong chủ đề Môi 

trường và tài nguyên thiên nhiên 

5 - Học liệu số 1: 

Chương 7 

-  Học liệu số 2: chủ 

đề 2,  

- Tham khảo các học 

liệu khác 

Trên lớp  

Bài tập 

Bài tập soạn và tập giảng, các câu 

hỏi tương ứng của Chương 7 trong 

học liệu số 1, mục “đánh giá”trong 

học liệu 2. 

3 Nắm vững lý thuyết 

để vận dụng giải bài 

tập, để tập giảng các 

bài dạy thực tế của 

Tiểu học  

Trên lớp  

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để giải các 

bài tập 

 16 Làm bài tập sau khi 

nghe giảng lý thuyết, 

chỉ ra những vấn đề 

cần giải đáp. 

Thư viện, ở 

nhà 

 

 Tín chỉ 3 15    

 

Chƣơng VI 

 Hƣớng dẫn dạy học môn Lịch sử 

và Địa lý 

 

15 

   



Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời gian, 

địa điểm 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

6.1.Chương trình và sách giáo 

khoa môn Lịch sử và Địa lý 

6.1.1. Chương trình môn Lịch sử 

và Địa lý 

6.1.2. Sách giáo khoa môn Lịch sử 

và Địa lý 

6.2. Hướng dẫn dạy học môn Lịch 

sử và Địa lý 

6.2.1. Hướng dẫn dạy học và tập 

giảng các nhóm bài Lịch sử 

6.2.2. Hướng dẫn dạy học và tập 

giảng các nhóm bài Địa lý 

8 Học liệu số 1: 

chương 8 

- Học liệu số 2: chủ 

đề 2 

- Tham khảo học 

liệu khác 

Trên lớp  

Bài tập/ 

kiểm tra 

- Bài tập soạn và tập giảng, các câu 

hỏi tương ứng của các chương 7 

trong học liệu số 1; mục “đánh giá”  

chủ đề 2 

7 Nắm vững lý thuyết 

để vận dụng giải bài 

tập, để tập giảng các 

bài dạy thực tế của 

Tiểu học; 

Trên lớp  

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để giải các 

bài tập, tập giảng đạt yêu cầu 

30 Làm bài tập sau khi 

nghe giảng lý thuyết, 

chỉ ra những vấn đề 

cần giải đáp. 

Thư viện, ở 

nhà 

 

6. Tài liệu học tập 

 6.1. Giáo trình bắt buộc 

[1] Nguyễn Thị Thấn - chủ biên  (2013), Phương pháp dạy học các môn học về Tự 

nhiên và Xã hội, Nxb  ĐHSP Hà Nội.  

 [2] Bộ Giáo dục và đào tạo (2007),  Tự nhiên Xã hội và Phương pháp dạy học Tự 

nhiên - Xã hội, Nxb GD, Hà Nội. 

 6.2. Tài liệu tham khảo 

[3] Bộ SGK – SGV tiểu học các môn Tự nhiên – Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa 

lý hiện hành; 

[4] Bộ giáo dục và đào tạo ( 2012), Phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học 

các môn khoa học cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở ( tài liệu tập huấn), Hà Nội.  

[5] Georger Charpak - chủ biên (1999), La main a la pate , Bàn tay nặn bột- Khoa 

học ở trường tiểu học, Nxb GD, Hà Nội. 

[6] Lê Thị Thu Dinh (1997), Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội, Nxb GD, 

Hà Nội. 



[8] Đặng Văn Đức - chủ biên (2000), Phương pháp dạy học Địa lí, Nxb GD, Hà 

Nội. 

[9] Nguyễn Thượng Giao (1998), Phương pháp dạy học tự nhiên và Xã hội, Nxb 

GD, Hà Nội. 

7. Kế hoạch giảng dạy cụ thể 

Tuần 

Giảng viên lên lớp (tiết) 
Sinh viên tự học, tự 

nghiên cứu (tiết) 
 

Lý 

thuyết 

cơ bản 

Minh hoạ, 

ôn tập, 

kiểm tra 

Thực 

hành, bài 

tập 

Xêmina, 

thảo 

luận 

Chuẩn bị 

tự đọc 

Bài tập ở 

nhà, bài 

tập lớn 

Tổng 

1 3    3 3 9 

2 3    3 3 9 

3 3    3 3 9 

4 2  1  3 3 9 

5 2 1   3 3 9 

6 3    3 3 9 

7 3    3 3 9 

8   3  3 3 9 

9 3    3 3 9 

10 2  1  3 3 9 

11 1  2  3 3 9 

12 3    3 3 9 

13 2  1  3 3 9 

14   3  3 3 9 

15  1 2  3 3 9 

Tổng cộng 30 2 13  45 45 135 

 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần 

 - Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy: phòng học có máy 

chiếu projector. 

 - Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: đọc trước các phần lý thuyết trước khi 

đến lớp, tham gia học tập trên lớp ít nhất 80  thời gian học, chu n bị tốt bài ở nhà theo 

quy định và yêu cầu của giảng viên.  

9. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra đánh giá học phần 

9.1. Điểm thành phần 1: kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; đánh giá 

nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; đánh giá phần thực hành; chuyên cần: 10  



9.2. Điểm thành phần 2: kiểm tra giữa kỳ (2 tiết vào tuần 5, tuần 15 do giảng viên 

tổ chức): 20  

9.3. Điểm thành phần 3: thi học phần (Phòng Khảo thí & ĐBCL đảm nhiệm) : 70% 

Hình thức thi Cấu trúc đề thi 
Thời gian 

làm bài 
Số lƣợng đề 

Tự luận 

Câu 1,2: nội dung thuộc tín chỉ 1 (5,0 điểm) 

Câu 3: nội dung thuộc tín chỉ 2 (2,0 điểm) 

Câu 4: nội dung thuộc tín chỉ 3 (3,0 điểm) 
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