
 

 

1 

1. Tên học phần: Phương pháp dạy học Toán Tiểu học;     

2. Số đơn vị học trình: 04 (4,0) 

3. Ngành: Giáo dục Tiểu học;  Trình độ đào tạo: Đại học;  Hệ: chính quy 

4. Mục tiêu của học phần:  

    Học xong học phần sinh viên phải đạt được các yêu cầu cơ bản sau: 

    a) Về kiến thức  

         - Nắm vững mục tiêu dạy học toán Tiểu học, quan điểm cơ bản của việc lựa 

chọn sắp xếp nội dung môn toán Tiểu học và chuẩn môn toán tiểu học. Có những 

hiểu biết về các phương pháp dạy học trong môn Toán tiểu học. Nắm được các 

hình thức và phương pháp đánh giá trong việc dạy học môn Toán Tiểu học; biết sử 

dụng thiết bị dạy học toán tiểu học; nắm được nội dung, phương pháp dạy học số 

và các phép tính, yếu tố đại số, yếu tố hình học, đại lượng và đo đại lượng; các yếu 

tố thống kê trong môn Toán Tiểu học và dạy học giải toán có lời văn. 

         - Có khả năng giảng dạy tốt môn Toán Tiểu học. 

    b) Về kỹ năng  

         - Quan sát và phân tích sự phát triển tư duy toán học của học sinh tiểu học,biết 

vận dụng những hiểu biết vào quá trình dạy học; 

         - Xác định đúng, đủ mục tiêu bài học, phân tích mối quan hệ và sự kết hợp 

giữa các nội dung từng mạch kiến thức, từng lớp; 

   c) Về thái độ 

 - Thái độ chu đáo, tận tình, trách nhiệm, chăm lo đúng cách việc học của học 

sinh tiểu học. Có ý thức kỉ luật trong lao động dạy học- dạy học theo chuẩn. 

5. Tài liệu tham khảo 

1. Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học (Tài 

liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB đại 

học sư phạm, NXB Giáo dục, 2007; 

2. Nguyễn Bá Kim (Chủ biên), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB đại 

học sư phạm,  2007; 

3. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu Phương pháp dạy học Toán, 

NXB Giáo dục; 

4. Toán Tiểu học: Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), 

NXB Giáo dục. 
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Chƣơng I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC  

(3 tiết = 2 lí thuyết + 1 bài tập ) 

 

A. Mục tiêu: 

- Kiến thức: Giúp sinh viên có những hiểu biết: 

+ Học sinh tiểu học học toán như thế nào? Cần chú ý gì trong dạy học toán 

tiểu học; 

+ Mục tiêu dạy học toán tiểu học? Mối quan hệ về mục tiêu của từng lớp 

và của cả cấp học; 

+ Các quan điểm cơ bản của việc lựa chọn, sắp xếp nội dung môn toán 

tiểu học; 

+ Chuẩn học tập môn toán tiểu học. 

- Kĩ năng: Hình thành và phát triển một số kĩ năng: 

+ Quan sát và phân tích sự phát triển tư duy toán học của học sinh tiểu học, 

biết vận dụng những hiểu biết vào quá trình dạy học; 

+ Xác định đúng, đủ mục tiêu bài học; 

+ Phân tích mối quan hệ và sự kết hợp giữa các nội dung từng mạch kiến 

thức, từng lớp; 

+ Biết thiết kế bài kiểm tra kết quả học tập của học sinh sau một giai đoạn 

học tập. 

- Thái độ: Bồi dưỡng: 

+ Thái độ chu đáo, tận tình, chăm lo đúng cách việc học của học sinh tiểu 

học; 

+ Tinh thần trách nhiệm trong dạy học toán; 

+ Tác hại của việc nhận thức sai hoặc không đầy đủ quan điểm cơ bản xây 

dưng chương trình; 

+ Ý thức kỉ luật trong lao động dạy học - dạy học theo chuẩn 

B. Chuẩn bị 

1, Giảng viên  

  - Tài liệu chính:  

      [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học (Tài liệu 

đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB đại học sư 

phạm, NXB Giáo dục, 2007; 
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 - Tài liệu tham khảo: 

  [2] Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), NXB Giáo dục 

   [3]. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu ,Phương pháp dạy học Toán, 

NXB Giáo dục. 

2, Người học:  

    - Chuẩn bị tài liệu chính và tài liệu tham khảo giống của GV. 

   - Vở, bút, nháp, thước,… 

   - Đọc trước chương 1:   

+ Học sinh tiểu học học toán như thế nào và những điểm cần chú ý trong 

dạy học toán ở tiểu học 

+ Mục tiêu dạy học môn toán tiểu học 

+ Chương trình môn toán tiểu học 

+ Chuẩn học tập môn toán tiểu học 

C. Nội dung 

1.1 Học sinh tiểu học học toán nhƣ thế nào và những điểm cần chú ý trong 

dạy học toán ở tiểu học 

a. Tìm hiểu học sinh tiểu học học toán nhƣ thế nào? 

- Lứa tuổi Tiểu học (6-7 tuổi đến 11-12 tuổi) là giai đoạn mới của phát triển tư 

duy – giai đoạn tư duy cụ thể. 

- HS tiểu học bước đầu có khả năng thực hiện việc phân tích tổng hợp, trừu 

tượng hóa – khái quát hóa và những hình thức đơn giản của sự suy luận, phán đoán. 

- HS tiểu học, nhất là học sinh đầu cấp thường phán đoán theo cảm nhận riêng 

nên suy luận thường mang tính tuyệt đối. Chẳng hạn đáng lẽ hiểu: “12 = 3 × 4 nên 

12: 3 =4”, thì lại coi đó là hai mệnh đề không có quan hệ gì với nhau. 

* Thực hành:  

Thảo luận đặc điểm sự phát triển tư duy Toán học của HS Tiểu học. Quan sát 

một số trẻ em lứa tuổi Tiểu học kiểm tra lại ý kiến của bản thân? 

 

b. Phát hiện những điểm cần chú ý trong dạy học toán ở tiểu học 

- Đối tượng toán học ngay từ đầu là các đối tượng trừu tượng, nên đối với toán 

học đó là sự trừu tượng hoá trên các trừu tượng hoá liên tiếp trên nhiều tầng bậc. Sự 

trừu tượng hoá liên tiếp luôn gắn với sự khái quát hoá liên tiếp và với lí tưởng hoá. 
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Toán học sử dụng phương pháp suy diễn, nó là phương pháp suy luận làm cho toán 

học phân biệt với các khoa học khác. 

- Trong dạy học, cần nắm vững sự phát triển có quy luật của tư duy học sinh, 

đánh giá đúng khả năng hiện có và khả năng tiềm ẩn của học sinh. Từ đó, có những 

biện pháp sư phạm thích hợp với trình độ phát triển tâm lí và phù hợp việc nhận 

thức các kiến thức toán học ở tiểu học. 

- Trong dạy học toán ở tiểu học cần chú ý đến sự tồn tại của ba thứ ngôn ngữ 

có quan hệ đến nhận thức của học sinh: ngôn ngữ với các thuật ngữ công cụ; ngôn 

ngữ kí hiệu; ngôn ngữ tự nhiên. 

* Thực hành:  

Thảo luận tại sao trong dạy học Toán cần kết hợp quan điểm logic và quan 

điểm phát triển tâm lí lứa tuổi? 

 

1.2 Mục tiêu dạy học môn toán tiểu học 

a. Tìm hiểu mục tiêu chung dạy học môn toán tiểu học 

- Mục tiêu dạy học toán tiểu học nhấn mạnh đến việc giúp học sinh có những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết thực, có hệ thống nhưng chú ý hơn đến tính 

hoàn chỉnh tương đối của các kiến thức và kỹ năng cơ bản đó. Ngoài các mạch 

kiến thức quen thuộc, ở tiểu học có giới thiệu một số yếu tố thống kê có ý nghĩa 

thiết thực trong đời sống. 

- Quan tâm đúng mức hơn đến: 

+ Rèn luyện khả năng diễn đạt, ứng xử, giải quyết các tình huống có vấn đề; 

+ Phát triển năng lực tư duy theo đặc trưng của môn toán; 

+ Xây dựng phương pháp học tập toán theo những định hướng dạy học dựa 

vào các hoạt động tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, giúp học sinh tự biết 

cách học toán có hiệu quả. 

 

b. Tìm hiểu mục tiêu dạy học toán từng lớp. 

  SV xem SGV môn Toán các lớp 1, 2, 3, 4, 5 phần viết về mục tiêu. 

* Thảo luận: 

- Những điểm mới về mục tiêu dạy toán ở Tiểu học? 

- Mối quan hệ mục tiêu dạy học Toán ở các lớp với việc thực hiện mục tiêu 

chung dạy học Toán ở Tiểu học? 
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1.3 Chƣơng trình môn toán ở tiểu học 

a. Tìm hiểu cấu trúc chƣơng trình môn toán tiểu học 

  - SV đọc phần thông tin trong giáo trình. 

* Thảo luận: 

  - Cấu trúc nội dung chương trình toán Tiểu học: 

+ Môn Toán Tiểu học gồm những nội dung nào? 

+ Cách sắp đặt các nội dung này như thế nào? 

 

b. Tìm hiểu đặc điểm cấu trúc nội dung, chƣơng trình môn toán TH 

- Chương trình tiểu học môn toán đưa vào một số nội dung có nhiều ứng dụng 

trong học tập và đời sống. 

- Chương tình được sắp xếp theo nguyên tắc đồng tâm hợp lí, mở rộng và phát 

triển dần theo các vòng số, đảm bảo tính hệ thống và thực hiện ôn tập, củng cố 

thường xuyên. 

- Dạy học số học tập trung vào số tự nhiên và số thập phân. Dạy học phân số 

chỉ giới thiệu một số nội dung cơ bản và sơ giản nhất phục vụ chủ yếu cho dạy học 

số thập phân và một số ứng dụng trong thực tế. Các yếu tố đại số được tích hợp 

trong số học, góp phần làm nổi rõ dần một số quan hệ số lượng và cấu trúc của các 

tập hợp số. 

* Thực hành: Thảo luận các vấn đề sau 

- Đặc điểm, cấu trúc nội dung, chương trình môn Toán Tiểu học? 

- Phân tích làm rõ đặc điểm này bằng ví dụ cụ thể? 

 

1.4. Chuẩn học tập môn Toán ở tiểu học. 

a. Tìm hiểu quá trình hình thành chuẩn kiến thức và kỹ năng ở trƣờng 

tiểu học. 

Xem: Yêu cầu cơ bản về kiến thức kĩ năng (Tài liệu chỉ đạo chuyên môn, 

NXB Giáo dục, 1998); Quy định về giảm tải nội dung học tập dành cho học sinh 

Tiểu học. NXB Giáo dục, 2000. 

Xem: Chương trình Tiểu học (ban hành kèm theo QĐ số 43/2001 QĐ – 

BGD  & ĐT ngày 9 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT), NXB Giáo 

dục, 2002. 

* Thảo luận: 

- Trao đổi nhóm để thấy được quá trình hình thành chuẩn kiến thức và kĩ 

năng ở Tiểu học nói chung, môn Toán nói riêng. 
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b. Tìm hiểu chuẩn học tập môn toán ở tiểu học. 

- Chuẩn kiến thức và kĩ năng học tập môn toán tiểu học là sự cụ thể hoá mục 

tiêu môn toán tiểu học nói chung, là những tiêu chuẩn cụ thể làm căn cứ để xác 

nhận học sinh đã đạt được những yêu cầu cơ bản nhất, quan trọng nhất của mục 

tiêu môn toán từng lớp, đó là những tiêu chuẩn mà mọi học sinh phát triển bình 

thường đều cần phải và có thể phấn đấu đạt được sau khi hoàn thành chương trình 

môn toán ở từng lớp. 

- Chuẩn kiến thức và kĩ năng nhằm đáp ứng sự chuẩn hoá trong chỉ đạo, thực 

hiện và đánh giá kết quả thực hiện một chương trình giáo dục. Vì vậy, nội dung của 

chuẩn kiến thức và kĩ năng phải phản ánh đúng và đầy đủ những nội dung cơ bản 

nhất, quan trọng nhất, cần thiết của chương trình giáo dục; đảm bảo cho mọi học 

sinh bình thường thực hiện đúng yêu cầu của nhà trường đều có thể đạt hoặc đạt 

vượt chuẩn. 

- Chuẩn kiến thức và kĩ năng thường tồn tại ở những dạng sau: 

+ Chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng môn học; 

+ Chuẩn kiến thức và kĩ năng của từng lĩnh vực giáo dục (gồm một 

nhóm các môn học có nhiều quan hệ với nhau); 

+ Chuẩn kiến thức và kĩ năng của một cấp, bậc học (bao gồm chuẩn 

chung của chương trình tát cả các môn học và hoạt động giáo dục). 

- Vấn đề sử dụng chuẩn kiến thức và kĩ năng trong kiểm tra đánh giá:  

+ Đề kiểm tra phải tuân thủ các nguyên tắc: đúng chuẩn; đủ dạng bài 

cơ bản nhất; dễ chấm và cộng điểm; phân loại chính xác học sinh; sắp xếp 

câu hỏi, bài tập theo thứ tự từ dễ đến khó, học sinh có thể làm bài trong thời 

gian quy định nhưng không dẽ dàng đạt điểm 10. 

+ Nội dung đánh giá phải toàn diện, gồm cả ba mức độ: nhận biết - 

hiểu- vận dụng các kiến thức và kĩ năng về số, đại lượng, giải toán có lời 

văn. 

+ Phối hợp kiểm tra thường xuyên và đinh kì, sử dụng hình thức đánh 

giá: kiểm tra viết, vấn đáp, làm quen với các bài tập trắc nghiệm, khuyến 

khích tự đánh giá của học sinh. 

 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

  - Cá nhân nghiên cứu chuẩn học tập môn Toán ở từng lớp. 
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  - Thảo luận: về đề kiểm tra (đã cung cấp) để thấy được sự cần thiết của “tiêu chí 

đánh giá” kết quả học tập của học sinh qua từng giai đoạn. 

  - Thiết kế một bài kiểm tra kết quả học tập môn Toán của HS sau một tiết học. 

 

Chƣơng II: CÁC PHƢƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC 

(10 tiết = 6 lí thuyết + 4 bài tập) 

 

• Mục tiêu: 

- Kiến thức: 

Sinh viên trình bày được những hiểu biết về các phương pháp dạy học 

thường dùng trong dạy học Toán ở Tiểu học (ưu điểm - nhược điểm và nguyên 

tắc sử dụng). 

- Kĩ năng: 

Sinh viên có kỹ năng vận dụng phối hợp các phương pháp đẻ thể hiện ý 

tưởng dạy học ở Tiểu học (môn Toán). 

- Thái độ: 

Sinh viên có ý thức tìm tòi, vận dụng một số phương pháp dạy học hiện đại 

trong một số tình huống dạy học cụ thể ở Tiểu học. 

B. Chuẩn bị 

1, Giảng viên  

  - Tài liệu chính:  

      [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học (Tài liệu 

đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB đại học sư 

phạm, NXB Giáo dục, 2007; 

 - Tài liệu tham khảo: 

  [2] Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), NXB Giáo dục 

   [3]. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu ,Phương pháp dạy học Toán, NXB 

Giáo dục. 

2, Người học:  

    - Chuẩn bị tài liệu chính và tài liệu tham khảo giống của GV. 

   - Vở, bút, nháp, thước,… 
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   - Đọc trước chương 2:  ( Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học) 

    + Phương pháp trực quan trong dạy học toán ở tiểu học 

    + Phương pháp gợi mở - vấn đáp 

    + Phương pháp thực hành luyện tập; 

    + Phương pháp giảng giải minh họa; 

    + Tổ chức nhóm học tập tương tác trong dạy học Toán ở Tiểu học 

    + Tổ chức hoạt động học tập cá nhân bằng phiếu giao việc; 

    + Tổ chức hoạt động trò chơi trong dạy học toán ở tiểu học; 

    + Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề; 

C. Nội dung: 

2.1. Một số phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học môn toán ở Tiểu học 

2.1.1. Phương pháp trực quan trong dạy học toán ở tiểu học 

a. Hình thành quan niệm về phƣơng pháp trực quan. 

* Nhiệm vụ: 

   Xem băng hình trích đoạn tiết: “Diện tích hình bình hành” 

- Anh (chị) hiểu thế nào là phương pháp trực quan? 

- Sử dụng phương pháp trực quan dạy học Toán ở Tiểu học cần chú ý điều gì về 

đồ dùng dạy học?   

* Quan niệm: Phương pháp dạy học trực quan trong dạy học toán ở tiểu 

học là một phương pháp dạy học, trong đó giáo viên tổ chức hướng dẫn cho học 

sinh trực tiếp hoạt động trên các phương tiện, đồ dùng dạy học, từ đó giúp học 

sinh hình thành kiến thức và kĩ năng cần thiết của môn toán. 

Ví dụ: 

 Hướng dẫn lập công thức diện tích hình thoi. 

GV đưa ra miếng bìa hình thoi:  

 

 

 

 

 

 

- Hình thoi ABCD có AC = m, BD = n. Tính diện tích của hình thoi. 

B 

A 

D 

C 

m 

n 
O 2

n
 

2

n
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- Hãy tìm cách cắt hình thoi thành bốn hình tam giác bằng nhau, sau đó ghép lại 

thành hình chũ nhật. 

- Cắt hình thoi theo hai đường chéo và ghép thành hình chữ nhật AMNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diện tích hình thoi ABCD và diện tích hình chữ nhật AMNC được ghép từ các 

mảnh của hình thoi như thế nào với nhau? 

- Ta có thể tính diện tích hình thoi thông qua diện tích hình chữ nhật. 

b. Tìm hiểu vai trò, tác dụng và phạm vi sử dụng của phƣơng pháp 

trực quan dạy học Toán. 

 + Vai trò và tác dụng của phương pháp dạy học trực quan 

Do đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học (có tính trực giác, cụ thể) và 

do tính chất đặc thù của các đối tượng Toán học (tính trừu tượng và khái quát 

cao) mà phương pháp trực quan có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học 

Toán ở Tiểu học. 

Với những hình ảnh trực quan (do các đồ dùng biểu diễn mang lại) và lời 

giảng của giáo viên học sinh sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và lĩnh hội 

kiến thức Toán trừu tượng. Bản chất của phương pháp dạy học này là giáo viên 

đã tác động vào tư duy học sinh Tiểu học  theo đúng quy luật nhận thức “Từ 

trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực 

tiễn” 

+ Phạm vi sử dụng: Phương pháp này chủ yếu được sử dụng trong khi 

hình thành kiến thức mới, những nội dung có tính chất trừu tượng. 

 

b. Tìm hiểu một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng phƣơng pháp trực 

quan trong dạy học Toán ở Tiểu học. 

* Nhiệm vụ: 

2

n
 

m 

O A C 

B N M 
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NV1: Hãy mô tả thêm một số đồ dùng trực quan mà giáo viên Tiểu học đã 

dùng ở các lớp 1, 2, 3 và các đồ dùng giáo viên sử dụng ở các lớp 4, 5. 

NV2: Thảo luận nhóm 

Sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học toán ở Tiểu học mà không 

dùng các phương tiện thì có hiệu quả không? 

Phương tiện trực quan cần đảm bảo những yêu cầu gì về nội dung kiến thức, 

về giá trị kinh tế, hình thức? 

Làm thế nào để sử dụng có hiệu quả phương tiện trực quan trong dạy học 

Toán ở Tiểu học? 

NV3: Thảo luận nhóm về mức độ sử dụng của phương tiện trực quan. Hãy 

đánh giá nhận định sau: “dạy toán cho học tiểu học, càng dùng nhiều phương tiện 

càng tốt”. 

NV4: Thảo luận nhóm về mức độ sử dụng của phương pháp trực quan? 

Một số kết luận cần rút ra: 

1. Phương pháp trực quan cũng như các phương pháp khác không thể sử 

dụng tuỳ tiện mà khi sử dụng cần thoả mãn một số yêu cầu cơ bản sau: 

Một là: Sử dụng phương phap trực quan trong dạy học toán ở tiểu học 

không thể thiếu phương tiện (đồ dùng) dạy học. Các phương tiện (đồ dùng) dạy 

học phù hợp với từng giai đoạn nhận thức của trẻ. ở giai đoạn 1, các phương tiện 

chủ yếu là các đồ vật thật hoặc hình ảnh của đồ vật thật, gần gũi với cuộc sống 

của trẻ. ở giai đoạn 2, các phương tiện trực quan thường ở dạng sơ đồ, mô hình có 

tính chất tượng trưng, trừu tượng và khái quát hơn. 

Các đồ dùng trực quan với mục đích chủ yếu là tạo chỗ dựa ban đầu cho 

hoạt động nhận thức của trẻ, vì vậy phương tiện (đồ dùng) cần phải tập trung bộc 

lộ rõ những dấu hiệu bản chất của các mối quan hệ Toán học, giúp học sinh dễ 

thấy, dễ cảm nhận được các nội dung kiến thức toán học. 

Các đồ dùng (phương tiện) phù hợp với nội dung yêu cầu của các bài học, 

dễ làm, dễ kiếm, phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương, phù hợp với điều 

kiện kinh tế của giáo viên và phụ huynh học sinh. Tránh dùng các phương tiện 

quá máy móc. 

Đồ dùng (phương tiện) cần đảm bảo tính thẩm mỹ nhưng không quá cầu kỳ 

về hình thức, và không quá loè loẹt về màu sắc, gây phân tán sự chú ý của học 

sinh vào những dấu hiệu không bản chất. 

Hai là: Cần sử dụng đúng lúc, đúng mức độ phương tiện trực quan. Khi cần 

tạo điểm tựa trực quan để hình thành kiến thức mới thì dùng các phương tiện, khi 
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học sinh đã hình thành được kiến thức thì phải hạn chế bớt việc dùng các phương 

tiện, thậm chí cấm sử dụng phương tiện trực quan, giúp học sinh tư duy trừu 

tượng. 

Ba là: Các phương tiện trực quan phải tăng dần mức độ trừu tượng. Mức độ 

trừu tượng của phương tiện phụ thuộc vào khả năng nhận thức của trẻ. Đối với trẻ 

nhỏ(ở giai đoạn các lớp 1,2,3) thì các phương tiện mang tính cụ thể hơn. Các tác 

giả SGK môn Toán cũng đã thể hiện rõ yêu cầu này trong việc thể hiện nội dung 

các bài học và hướng dẫn giảng dạy. 

Bốn là: Không quá đề cao  và tuyệt đối hoá phương pháp trực quan. Phương 

pháp trực quan có nhiều ưu điểm và có vai trò quan trọng trong dạy học toán ở 

tiểu học, tuy nhiên, nếu tuyệt đối hoá phương pháp trực quan, dùng quá mức cần 

thiết sẽ gây phản tác dụng, làm cho học sinh lệ thuộc vào phương tiện trực quan, 

tư duy máy móc, kém phát triển tư duy trừu tượng, vì vậy cần sử dụng linh hoạt, 

đúng mức phương pháp dạy học trực quan, trên cơ sở phối hợp hợp lý với các 

phương pháp dạy học khác. 

         2.Trong chương trình Toán tiểu học có một số bài nhất thiết cần sử dụng 

phương pháp trực quan đó là: bài “Số 1,2,3” SGK Toán 1 hoặc bài “Hình chữ nhật 

– hình tứ giác” – SGK Toán 2. 

+ Một số bài nếu có sự hỗ trợ của phương pháp trực quan sẽ tốt hơn, chẳng 

hạn bài “Bài toán giải bằng hai phép tính” SGK Toán 3; Đối với bài này, không 

nhất thiết sử dụng hình ảnh trực quan là những chiếc kèn để hỗ trợ học sinh tìm 

kiếm lời giải. 

+ Một số bài không cần thiết sử dụng phương pháp trực quan, VD: bài “Rút 

gọn phân số”  hoặc bài “Cộng hai phân số khác mẫu số” trong SGK Toán 4. 

 

Thực hành: Yêu cầu sinh viên nêu ví dụ về một tình huống dạy học Toán 

ở Tiểu học có sử dụng phương pháp trực quan, mức độ trừu tượng tăng dần? 

 

Ví dụ: 

 

 

 

 

   

Rõ ràng là mức độ là mức độ trừu tượng tăng dần buộc HS phải suy nghĩ 

4 
2 

Mức độ III

  

Mức độ II 

  

Mức độ I
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nhiều hơn. Nều qua hình ở giữa HS bắt buộc phải suy luận để hiểu rằng: số que ở 

tay trái nhiều hơn 2 tức là bằng số que ở tay phải (4 que ở trên) và thêm 2 thì tới 

sơ đồ đoạn thẳng, HS hoàn toàn phải suy luận dựa trên những số cho trong bài, vì 

ở đây không có cả độ chia trên đoạn thẳng để đếm nữa. Đoạn thẳng sẽ tượng 

trưng cho các sự vật cụ thể nêu trong bài toán từ ngôi sao, quyển vở cho đến bài 

hát, … Sơ đồ đoạn thẳng như trên sẽ là sơ đồ chung cho bài toán “nhiều hơn” . Ở 

đây nếu bỏ qua các giai đoạn I, II và dạy sớm sơ đồ đoạn thẳng thì sẽ chỉ làm cho 

HS nắm vấn đề một cách máy móc. Đến khi HS đã thông thạo loại toán này, 

không nhất thiết phải vẽ sơ đồ. 

 

2.1.2 Phương pháp gợi mở - vấn đáp 

a. Hình thành quan niệm về phƣơng pháp Gợi mở vấn đáp 

* Nhiệm vụ: 

  - Xem trích đoạn tiết dạy: “Diện tích hình bình hành” 

(SV ghi biên bản chi tiết) 

NV1: Phân tích xem giáo viên dùng cách nào để hướng dẫn học sinh thành 

lập được công thức tính diện tích hình bình hành, sau khi đã thao tác trên 

phương tiện trực quan? 

NV2: Giáo viên đã dùng các câu nói nào trong khi hướng dẫn học sinh 

hình thành công thức? Đó có phải là những kiến thức đã hoàn chỉnh hay không? 

Mỗi lời nói của giáo viên có tác dụng gì?  

 

Một số kết luận cần đưa ra: 

1. Quan niệm: Phương pháp gợi mở vấn đáp trong dạy học toán ở tiểu học 

là phương pháp dạy học trong đó giáo viên không trực tiếp đưa ra những kiến 

thức hoàn chỉnh mà sử dụng một hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh suy nghĩ 

lần lượt trả lời, từ đó tiến tới các kiến thức và kỹ năng cần thiết. 

2. Trong bài “Diện tích hình bình hành”, sau khi học sinh đã đưa ra kết quả 

cắt ghép hình, giáo viên đã sử dụng phương pháp gợi mở vấn đáp để hướng dẫn 

hoạt động tiếp theo 

Ví dụ:  

Sau khi yêu cầu học sinh ghép các mảnh cắt của hình thoi thành hình chữ 

nhật GV có thể đưa ra một hệ thống các câu hỏi như sau: 

- Yêu cầu HS đo các cạnh của hình chữ nhật và so sánh chúng với các cạnh của 

hình thoi ban đầu. 
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- Diện tích hình chữ nhật AMNC tính như thế nào? 

- Ta thấy m  
2

n
 = 

2

nm
 

- m và n là gì của hình thoi ABCD?  

- Vậy ta có thể tích diện tích của hình thoi bằng cách lấy dộ dài của hai đường chéo 

chia cho 2 (cùng đơn vị đo). 

- Công thức tính diện tích hình thoi là: 

S = 
2

nm
 

(S là diện tích hình thoi; m,n là đọ dài hai đường chéo). 

 

b. Tìm hiểu vai trò tác dụng và phạm vi sử dụng của phƣơng pháp 

Gợi mở – vấn đáp. 

* Nhiệm vụ: 

NV1: Theo anh chị có phải mọi bước đều sử dụng được phương pháp Gợi 

mở – vấn đáp hay không? Có phải mọi tiết dạy toán ở Tiểu học đều dùng được 

phương pháp này không?  Hãy kể một số nội dung Toán ở Tiểu học mà giáo viên 

có thể dùng phương pháp Gợi mở – vấn đáp. 

NV2: Thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau: 

1. Phương pháp Gợi mở – vấn đáp có tác dụng gì trong quá trình dạy học 

nói chung và dạy Toán nói riêng? 

2. Phương pháp này chủ yếu được dùng ở loại bài học nào? 

3. So với việc bày đặt sẵn kiến thức thì phương pháp dạy học này có 

ưu, nhược điểm gì? 

Một số kết luận cần đưa ra: 

Phương pháp Gợi mở – vấn đáp phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp 

dạy học, bởi nó không bày đặt sẵn kiến thức mà giáo viên kích thích người học tự 

tìm kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi. Phương pháp này phù hợp với việc dạy 

Toán ở Tiểu học( vì nhìn chung đơn vị kiến thức trong mỗi tiết là nhỏ), nó giúp 

người học tập dượt suy nghĩ và diễn đạt khi trả lời câu hỏi, kiến thức hình được 

thành theo cách này giúp học sinh nhớ lâu hiểu kỹ và tự tin hơn. 

Trong bài “Diện tích hình bình hành” (đã làm quen ở nhiệm vụ 1), với hệ 

thống câu hỏi giáo viên đưa ra, sau khi học sinh đã có kết quả cắt ghép hình đã 

giúp học sinh tìm ra con đường hình thành công thức tính diện tích hình bình 

hành và dẽ dàng phát biểu thành quy tắc. 
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c. Tìm hiểu một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng phƣơng pháp Gợi mở – 

vấn đáp 

Điều kiện để sử dụng phương pháp Gợi mở – vấn đáp trong dạy Toán ở 

Tiểu học: 

Một là: là giáo viên xây dựng được hệ thống câu hỏi thoả mãn yêu cầu sau: 

+ Phù hợp đối tượng, phù hợp với yêu cầu và nội dung dạy học, không khó 

quá hoặc dễ quá. 

+ Mỗi câu hỏi cần có nội dung xác định, phù hợp với mục tiêu của tiết học 

+ Cùng một nội dung có thể hỏi bằng nhiều cách khác nhau để học sinh tư 

duy năng động, hiểu kiến thức từ nhiều góc độ. 

+ Dựa vào kinh nghiệm dạy học cần dự đoán trước các khả năng trả lời của 

học sinh để chuẩn bị sẵn một số câu hỏi phụ, kiên trì dẫn dắt học sinh tìm tòi kiến 

thức thông qua suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

Hai là: Sau khi các câu hỏi được đặt ra thì giáo viên cần lắng nghe và yêu 

cầu cả lớp cùng nghe và thảo luận về các câu trả lời, để nhận xét bổ sung, sửa sai 

nếu cần. Giáo viên phải là người đưa ra kết luận cuối cùng khẳng định tính đúng 

đắn của các câu trả lời, cần chú ý làm rõ, khen ngợi những điều  hay, sửa chữa chỉ 

ra những chỗ dở và dựa vào đó mà chính xác hoá các kiến thức. 

Ba là: Cần sử dụng phương pháp gợi mở – vấn đáp đúng lúc, đúng chỗ, 

đúng mức độ. Chú ý tới giá trị định hướng của các câu hỏi, thể hiện rõ dụng ý sư 

phạm: hướng tới đối tượng nào hoặc hướng tới giải pháp nào. Giáo viên tránh đặt 

quá nhiều câu hỏi vụn vặt gây căng thẳng không cần thiết cho học sinh trong lớp. 

 

Thực hành: Yêu cầu sinh viên nêu ví dụ về một tình huống dạy học Toán  

ở Tiểu học có sử dụng phương pháp gợi mở - vấn đáp? 

 

Ví dụ: GV có thể dạy bài “Phép cộng hai số thập phân” ở lớp 5 bằng 

phương pháp gợi mở – vấn đáp như sau: 

 GV đọc bài toán ở ví dụ 1 (SGK Toán 5, tr.49) và ghi tóm tắt: 

1,84
?

2,45

AB m
m

BC m

 


 
 

 rồi gọi gọi HS nhìn tóm tắt nhắc lại đề toán. 

 Hãy nêu phép tính giải? (1,84 m + 2,45 m = … m ?) 
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 Đây là phép cộng phân số thập phân, ta chưa học, làm sao bây giờ (đổi đơn vị 

ra cm để quy về phép cộng số tự nhiên). 

 1,84 m = … cm?  (1,84 m = 184 cm) 

 2,45 m = … cm?  (2,45 m = 245 cm) 

 184 cm + 245 cm = … ? (… 429 cm) vì: 

 

 

 

 (cm) 

 Đề toán hỏi gì ? (… dài bao nhiêu mét ?) Vậy phải làm gì nữa ? (Đổi 429 cm ra đơn 

vị mét) 

 429 cm = … m? (429 cm = 4,29 m) 

 Vậy ta có 1,84 m + 2,45 m = 4,29 m hay: 

 

 

 

 

 Nhìn vào phép tính trên ta thấy muốn cộng hai số thập phân thì làm thế nào? 

(HS lần lượt nêu các bước trong quy tắc ở SGK; GV có thể giúp đỡ, gợi ý nếu 

cần). 

 Vài em nhắc lại quy tắc … 

 

2. 1.3. Phương pháp thực hành - luyện tập 

a. Hình thành quan niệm về phƣơng pháp thực hành- luyện tập 

* Thảo luận: 

1. Quan niệm thế nào là phương pháp thực hành luyện tập trong day học 

toán và tiểu học. 

2. Anh chị hãy nêu tên một số tiết dạy học toán ở tiểu học và mô tả việc sử 

dụng phương pháp thực hành luyện tập trong tiết đó. 

Một số kết luận cần đưa ra: 

+ Phương pháp thực hành luyện tập( sử dụng trong dạy học toán ở tiểu học) 

là phương pháp dạy học trong đó giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện 

các hoạt động thực hành, thông qua đó để giải quyết tình huống cụ thể có liên 

quan tới các kiến thức và kỹ năng về môn toán. Từ đó hình thành được kiến thức 

+ 

 

184 

245 

429 

() 

+ 

 

1,84 

2,45 

4,29 



 

 

16 

và kỹ năng cần thiết cho học sinh tiểu học. 

+ Trong dạy toán ở tiểu học không chỉ sử dụng phương pháp trực quan hoặc 

phương pháp dạy mở vấn đáp mà có nhiều tiết dạy học toán giáo viên sử dụng 

phương pháp thực hành luyện tập, chẳng hạn như các tiết: “ Luyện tập” và 

“Luyện tập chung” ở cuối chương phân số trong sách giáo khoa Toán 4. Hoặc các 

tiết “Ôn tập cuối năm” trong sách giáo khoa toán của các lớp 

 

b. Tìm hiểu vai trò tác dụng và phạm vi sử dụng của phƣơng pháp 

Thực hành – luyện tập. 

* Nhiệm vụ: 

NV1:  - Tìm hiểu các khâu của tiết dạy Toán thường dùng phương pháp thực 

hành – luyện tập 

                     - Tìm hiểu một số ví dụ dạy học Toán ở Tiểu học mà giáo viên đã sử 

dụng phương pháp thực hành luyện tập để hình thành kiến thức mới cho học sinh. 

NV2: Thảo luận về vai trò, tác dụng và phạm vi sử dụng phương pháp thực 

hành – luyện tập. 

NV3: Trả lời các câu hỏi: 

+ Phương pháp thực hành - luyện tập có vai trò tác dụng như thế nào trong 

quá trình hình thành kiến thức và kỹ năng môn toán cho học sinh Tiểu 

học. 

+ Phương pháp thực hành - luyện tập thường được dùng vào những loại bài 

học nào ( hoặc những nội dung dạy học nào) thì đạt hiệu quả tốt. 

+ Có thể dùng phương pháp thực hành - luyện tập vào dạy kiến thức mới 

hay không. 

Một số kết luận cần đưa ra: 

+ Đây là một phương pháp thường dùng trong dạy học Toán ở Tiểu học. 

Bởi đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học mang nặng tính cụ thể, và các kiến 

thức, kỹ năng Toán có tính trừu tượng cao. Vì thế các kiến thức và kỹ năng Toán 

thường được hình thành thông qua thực hành – luyện tập. 

+ Phạm vi sử dụng phương pháp thực hành luyện tập là phổ biến ở trong các 

tiết dạy Toán ở Tiểu học ( bài tập + ôn tập + thực hành). Ngoài ra ở một số tiết hình 

thành kiến thức mới nếu giáo viên khéo vận dụng thì vẫn có thể sử dụng phương 

pháp này. 

 

c. Tìm hiểu những yêu cầu cơ bản khi sử dụng phƣơng pháp thực 
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hành – luyện tập trong dạy học Toán ở Tiểu học. 

* Nhiệm vụ: 

NV1: Thảo luận về các yêu cầu cơ bản đối với giáo viên khi sử dụng 

phương pháp thực hành luyện tập 

NV2: Thảo luận về các yêu cầu đối với học sinh khi thực hành luyện tập 

NV3: Thảo luận về yêu cầu cơ sở vật chất và phương tiện dạy học phục vụ 

cho các hoạt động thực hành của giáo viên và học sinh. 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

Khi sử dụng phương pháp thực hành – luyện tập, giáo viên cần chú ý 

một số yêu cầu cơ bản sau: 

Một là: Chuẩn bị chu đáo nội dung thực hành – luyện tập. Muốn vậy cần 

xác định rõ mục tiêu, những kiến thức và kỹ năng cơ bản của bài học cần được 

thực hành; phân bổ thời gian thích hợp cho các hoạt động thực hành với từng nội 

dung cụ thể. Xác định những nội dung nào cần ưu tiên thực hành nhiều hơn. 

Hai là: Dự kiến nhiệm vụ thực hành cho các đối tượng để mọi đối tượng 

học sinh đều được thực hành một cách tích cực. Chuẩn bị các phương tiện thực 

hành đủ cho các học sinh… 

Ba là: Trong khi thực hành giáo viên cần giám sát, kiểm tra và điều chỉnh 

những sai sót nếu có, tránh làm thay hoặc làm hết phần việc của học sinh; Tạo 

những tình huống để học sinh tích cực tự giác. 

Bốn là: Nhà trường cần phải trang bị đủ những phương tiện tối thiểu 

đáp ứng được các hoạt động thực hành cơ bản. 

Năm là: Mọi học sinh phải chuẩn bị kiến thức và phương tiện theo yêu 

cầu cảu giáo viên; Phải tích cực tham gia thực hành và chủ động trình bày giải 

pháp hoặc nêu những khó khăn mắc phải từ đó giúp giáo viên năm bắt được tình 

hình của lớp và giúp đỡ kịp thời. 

 

Thực hành: Thảo luận về các hoạt động thực hành – luyện tập ở Tiểu học? 

Nêu ví dụ? 

 

Các hoạt động thực hành luyện tập ở Tiểu học bao gồm: 

+ Giải quyết các nhiệm vụ (hay bài tập) do GV nêu ra để HS tự tìm kiếm 

hoặc chiểm lĩnh được kiến thức mới. 

+ Tập vận dụng kiến thức vào làm tính, giải toán để củng cố kiến thức, hình 

thành kĩ năng 
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+ Thực hành đo lường (cân, đong, đo, v.v…). Vẽ hình, cắt ghép, gấp xếp 

hình. 

+ Từ các vấn đề thực tiễn tự đặt bài toán để giải. 

+ Làm đồ dùng học tập. 

+ Tiến hành các trò chơi toán học. 

+ Tiến hành điều tra số liệu, lâp bảng thống kê đơn giản, v.v. 

Trong đó luyện tập giải các bài tập và làm việc trên các bộ đồ dùng học tập 

các nhân đóng vai trò rất quan trọng. 

VD 1. Thực hành đo độ dài sau bài: “Bảng đơn vị đo độ dài”, Toán 3: 

- Chuẩn bị các loại thước đo cơ bản (mét, đêcimét, centimet, milimet); 

- Xác định các vật đinh đo; 

- Chia nhóm HS và phân công cụ thể tới từng cá nhân 

GV giám sát các thao tác: đặt thước, xử lí số đo, đọc số đo, ghi số đo, báo cáo kết 

quả… 

VD 2. Tiết luyện tập: 

Xác định các bài tập sẽ thực hành gồm: Bài tập có lời giải vắn tắt; bài tập có lời 

giải chi tiết,…bài tập áp dụng trực tiếp lí thuyết, bài tập nâng cao, đòi hỏi vận dụng 

một cách sáng tạo,… 

 

2.1.4. Phương pháp giảng giải- minh hoạ 

a. Hình thành quan niệm về phƣơng pháp giảng giải - minh hoạ 

  Xem băng trích đoạn tiết dạy bài “Phân số” 

 

* Thảo luận: 

1. Phương pháp giảng giải minh hoạ được quan niệm như thế nào? 

2. Nêu ra một số ví dụ trong dạy học toán ở Tiểu học có sử dụng 

phương pháp giảng giải minh hoạ. 

 

Một số kết luận cần đưa ra: 

Phương pháp giảng giải - minh hoạ là phương pháp dạy học trong đó 

giáo viên dùng lời để giải thích tài liệu có sẵn, kết hợp với phương tiện trực 

quan để hỗ trợ cho việc giải thích, từ đó giúp học sinh hiểu nội dung bài học. 

Ví dụ:  

Đối với bài “Phân số” trong SGK toán 4, GV sau khi đã cho HS thực hành tô 

màu 5 phần trong 6 phần của toàn bộ hình tròn, để hình thành khái niệm phân số và 
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ý nghĩa ban đầu của tử số và mẫu số, có thể giảng giải như sau: “Ta đã tô 5 phần 6 

hình tròn và biểu thị phần tô màu là 
5

6
 đọc là năm phần sáu hình tròn. Kí hiệu 

5

6
 

được gọi là phân số; trong đó, 5 được gọi là tử số, tử số được viết ở trên vạch 

ngang; 6 được gọi là mẫu số, mẫu số được viết ở dưới vạch ngang. Mẫu số cho biết 

phần bằng nhau mà hình tròn đã được chia ra. Tử số cho biết số phần bằng nhau 

trong hình tròn đã được tô màu” 

 

b. Tìm hiểu vai trò tác dụng và phạm vi sử dụng phƣơng pháp giảng giải 

– minh hoạ trong dạy học Toán Tiểu học. 

* Thảo luận: 

- Thảo luận về sự cần thiết của phương pháp này trong dạy học Toán ở 

Tiểu học. 

- Nêu các ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này. 

Một số kết luận cần đưa ra: 

+ Đây là phương pháp cần thiết trong quá trình dạy Toán ở Tiểu học; vì 

trong nội dung dạy Toán có những khái niệm rất trừu tượng đối với học sinh tiểu 

học, các em khó có thể tự  tìm thấy được kiến thức. Vì thế giáo viên cần sử dụng 

phương pháp này để giảng giải giúp học sinh hiểu được kiến thức, hình thành 

được khái niệm. 

+ Ưu điểm chính của phương pháp này là truyền đạt được khá nhiều 

thông tin trong một đơn vị thời gian. Nhược điểm chính là mức độ tích cực 

của học sinh trong khi tiếp nhận kiến thức bị hạn chế (khá thụ động). Với 

yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay phương pháp này không 

được khuyến khích sử dụng. Vì thế phạm vi sử dụng chủ yếu khi hình thành 

các kiến thức mới- các khái niệm trừu tượng 

 

c. Tìm hiểu những yêu cầu cơ bản khi sử dụng phƣơng pháp giảng giải 

– minh hoạ trong dạy Toán ở Tiểu học. 

    * Thảo luận: 

- Thảo luận nhóm: Phương pháp giảng giải – minh hoạ được sử 

dụng trong trường hợp nào (khi dạy Toán ở Tiểu học). 

- Thảo luận xem tại sao phải hạn chế sử dụng phương pháp giảng giải – 

minh họa trong dạy học môn Toán ở Tiểu học và biện pháp nhằm hạn chế việc sử 

dụng phương pháp giảng giải – minh hoạ trong khi dạy Toán cho học sinh Tiểu 



 

 

20 

học 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

Một là: Phương pháp giảng giải – minh hoạ được dùng chủ yếu khi hình 

thành các kiến thức mới, khó hiểu, trừu tượng đối với học sinh. Trong các tiết 

thực hành – luyện tập hoặc ôn tập, phương pháp giảng giải – minh hoạ chỉ được 

dùng khi phát hiện những vấn đề mà dùng các phương pháp dạy học khác 

không hiệu quả, và học sinh không hiểu rõ các kiến thức hoặc hiểu chưa đầy đủ 

các kiến thức thì khi đó giáo viên buộc phải sử dụng phương pháp giảng giải – 

minh hoạ. 

Hai là: Cần hạn chế việc sử dụng phương pháp Giảng giải- minh hoạ 

trong quá trình dạy học toán cần nhằm hạn chế học sinh tiếp thu kiến thức có 

sẵn và tích cực tự hoàn thiện kiến thức và kỹ năng.  

Biện pháp hạn chế giảng giải là: xác định rõ nhu cầu cần giảng giải đối với 

một đơn vị kiến thức, xác định rõ đối tượng cần được giảng giải.Giáo viên tìm 

cách giảng ngắn gọn dễ hiểu.Yêu cầu học sinh ghi ra mẩu giấy một số câu hỏi 

có liên quan bài học mà học sinh chưa rõ;  Hoặc giáo viên đưa ra một luận 

điểm mâu thuẫn với kiến thức vừa được hình thành cho học sinh. Hỏi học sinh 

(ghi ra giấy) nếu ý kiến của mình về luận điểm. Chẳng hạn một cách giải sai, một 

lý giải mâu thuẫn với quy tắc vừa có… Như vậy giáo viên sẽ biết học sinh hiểu 

kiến thức đúng hay chưa từ đó tìm cách giảng giải cho phù hợp. 

 

 Thực hành: Yêu cầu sinh viên nêu ví dụ về một tình huống dạy học Toán 

ở Tiểu học có sử dụng phương pháp giảng giải – minh họa? 

 Ví dụ: Khi dạy bài “Thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức”, 

có thể làm như sau: 

 GV viết một ví dụ lên bảng; chẳng hạn: 8 2 45: (9 4) 10     

 Sau đó GV giảng cho HS cách làm (vừa nói, vừa viết): 

- Đây là một biểu thức có chứa dấu ngoặc ta làm tính trong dấu ngoặc trước: 

  8 2 45: (9 4) 10     

         = 8 2 45  :       5     + 10  

- Tới đây được một biểu thức không có ngoặc và có các phép cộng, trừ, nhân, 

chia ta làm tính nhân, chia trước: 

        8 2 45:5 10     
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        = 16         9     + 10 

- Bây giờ ta được một biểu thức chỉ còn chứa các phép cộng, trừ, ta làm tính 

từ trái sang phải:  

         = 16 9 10   

         =      7     + 10 

         =          17 

- Cuối cùng GV cho HS nhắc lại cách làm rồi GV tổng kết nêu quy tắc cho 

các em học thuộc. 

 

2.1.5. Tổ chức nhóm học tập tương tác trong dạy học Toán ở Tiểu học 

a. Tìm hiểu ý nghĩa tác dụng của tổ chức học tập theo nhóm 

* Thảo luận nhóm các vấn đề sau: 

 - Học sinh tiểu học học theo nhóm tương tác có ích lợi gì? 

 - Học sinh tiểu học học theo nhóm tương tác có mặt hạn chế nào nếu GV 

không tổ chức tốt? 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

+ Giáo dục học hiện đại coi trọng phương pháp dạy học sinh học tập tích 

cực, đầu tiên là học tập hợp tác thông qua thảo luận nhóm. Thảo luận nhóm có 

thể được áp dụng ở bất kỳ lớp học nào. Đặc biệt đối với bậc Tiểu học với kỹ 

năng tư duy độc lập chưa cao và với các cấu trúc mỗi lớp từ 30 đến 35 em thì 

rất phù hợp. 

+ Vai trò quan trọng của nhóm học tập tương tác thể hiện ở chỗ: tạo cơ 

hội để học sinh đưa ra giải pháp, trình bày cách giải quyết, hướng suy nghĩ của 

mỗi cá nhân về nội dung học tập. Thông qua thảo luận, mỗi học sinh có thể tự 

so sánh biết được tính hợp lý, đúng đắn trong cách giải quyết, trình bày của 

mình và của bạn. Họ tự đưa ra những thông tin phản hồi nhanh thể hiện sự hiểu 

hoặc không hiểu về nội dung học tập.Từ đó so sánh đối chiếu với các thông tin 

từ bạn bè mà tự điều chỉnh nhận thức.Tuy nhiên nếu không tổ chức tốt có thể 

dẫn tới phản tác dụng như:làm mất thời gian,không đi tới kiến thức cần thiết. 

 

b. Tìm hiểu một số hình thức chia nhóm học tập (để học sinh cùng 

nhau thực thi nhiệm vụ học tập). 

Có 4 hình thức chia nhóm học tập, bao gồm: chia nhóm ngẫu nhiên, chia 

nhóm theo vòng tròn đồng tâm, chia nhóm theo sở trường, chia nhóm hỗn hợp 



 

 

22 

trình độ. 

 

c. Tìm hiểu một số kỹ thuật tiến hành tổ chức thảo luận nhóm. 

* Thảo luận: 

1.  Nêu các tình huống có thể có khi học sinh Tiểu học thảo luận nhóm 

2. Làm thế nào để giải quyết các tình huống trong thảo luận nhóm một cách 

có hiệu quả? 

3. Cho ví dụ về các cách gợi ý “Khơi ngòi” để tiến hành cuộc thảo luận. 

  Một số điểm cần chú ý:  

- Khi thảo luận nhóm chúng ta thường gặp một số khuynh hướng ở những 

người tham gia thảo luận đó là: Muốn tìm thấy tiếng nói chung, suy nghĩ chung, 

giải pháp chung từ một vấn đề nào đó; hoặc muốn được mọi người xác nhận giải 

pháp của mình hoặc muốn tìm kiếm một gợi ý hay một giải pháp cho vấn đề mình 

đang quan tâm. Như vậy trong một buổi thảo luận thì điều quan trọng nhất là xác 

định đúng vấn đề cần thảo luận. 

- Khi tổ chức cho HS thảo luận nhóm cần giúp cho các em xác định được các 

kiến thức nào đã rõ ràng, kiến thức nào còn càn thảo luận, tranh luận để hiểu vấn đề 

(khái niệm, quy tắc) 

- Có nhiều tình huống xảy ra trong khi thảo luận, trước hết để HS mau chóng 

bắt đầu cuộc thảo luận, GV có thể “khơi ngòi” bằng việc đặt các câu hỏi, hoặc nêu 

tình huống “chọc tức”. 

- Một trong những thủ thuật điều khiển thảo luận là chia nhỏ vấn đề cần thảo 

luận: Xác định đúng vấn đề cần thảo luận, tránh tình trạng thảo luận mất nhiều thời 

gian mà không đi đến vấn đề thực sự cần thiết. 

Ví dụ: 

 Sau khi học sinh đã tìm kết quả bằng phương tiện trực quan: 

                                    
1 2 3

8 8 8
   (bằng giấy) 

Họ cần thảo luận xem làm thế nào để cộng được hai phân số: 
1 2

à
8 8

v ; thảo 

luận xem làm thế nào để cộng ?
a c

b d
   nói chung. Đó là vấn đề cần thảo luận và 

nêu giải pháp. 

 

Thực hành: Tại sao phải kết hợp hài hòa giữa dạy học theo lớp và dạy học 
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theo nhóm?  

Gợi ý: 

Hiện nay, cách tổ chức dạy học phổ biến ở nước ta vẫn là dạy học theo lớp. 

Cách học này có nhiều ưu điểm như: 

- Thích hợp với phương pháp giảng giải hoặc làm mẫu: GV giảng vả lớp 

cùng nghe, cùng quan sát, cùng suy nghĩ. 

- Dễ tổ chức, dễ quản lí: GV dễ giao việc cho cả lớp cùng làm, dễ kiểm soát 

hoạt động của tất cả HS. 

Cách dạy học theo nhóm cũng có nhiều thế mạnh như: 

- Góp phần rèn luyện tinh thần tự lực cho HS: GV có thể giao nhiều công 

việc cho HS tự làm, mà mình không cần phải can thiệp trực tiếp vào. 

- Tạo cơ hội để học sinh hòa nhập cộng đồng: Các em được tập lắng nghe ý 

kiến người khác và mạnh dạn phát biểu quan điểm của chính mình 

- Tạo ra cơ hội để HS nâng cao năng lực hợp tác: HS tập xác định trách 

nhiệm của mình đối với công việc chung của nhóm, tập nhận xét ý kiến của bạn, tập 

điều chỉnh suy nghĩ của mình 

- Tạo điều kiện để từng HS phát huy hết khả năng của mình, giúp cho việc 

phân hóa trong hoạt động dạy học được thuận lợi 

Vì vậy cần phải kết hợp hài hòa giữa cách học theo lớp và theo nhóm, không 

nên quá chú trọng cách nào mà phải tuy từng trường hợp để sử dụng cho phù hợp. 

 

2.1.6. Tổ chức hoạt động học tập cá nhân bằng phiếu giao việc 

a. Tìm hiểu ý nghĩa tác dụng của hoạt động học tập cá nhân 

* Thảo luận: Học sinh Tiểu học khi học Toán có thể học cá nhân trong những 

trường hợp nào? Tác dụng của việc học cá nhân trong trường hợp đó? 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

 + Học sinh Tiểu học khi học Toán cần thiết có những nội dung phải thực 

hiện học cá nhân, chẳng hạn để hình thành kỹ năng và rèn luyện kĩ năng tính với 4 

phép tính, kỹ năng trình bày, diễn đạt khi giải toán, kỹ năng vẽ hình, kỹ năng 

chuyển đổi đơn vị đo... 

 + Nhờ những hoạt động học cá nhân mà học sinh đưa ra thông tin phản 

chính xác về mức độ tiếp thu kiến thức, về kỹ năng thực hành, về phương pháp 

suy luận... Từ đó giúp cho giáo viên có kế hoạch dạy học hợp lí tiếp theo, giúp học 

sinh hoàn thiện kiến thức đã học. 

 + Hoạt động học tập cá nhân là rất cần thiết bởi, mục tiêu cuối cùng dạy học 
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ở trên lớp là hình thành kiến thức kỹ năng tới từng học sinh. 

 

b. Tìm hiểu một số hình thức tổ chức học tập cá nhân. 

* Thảo luận: 

- Việc tổ chức hoạt động học tập cá nhân cho học sinh Tiểu học có 

những hình thức nào? Ưu, nhược điểm của mỗi hình thức đó? 

-  Nêu ý nghĩa, tác dụng của hình thức tổ chức dạy học cá nhân? 

   Một số kết luận cần đưa ra: 

- Việc tổ chức học tập cá nhân có thể có các hình thức như sau: 

+ Cá nhân thực hành nộp sản phẩm; 

+ Yêu cầu trả lời câu hỏi cá nhân. 

+ Viết tự luận nêu một yêu cầu của nhiệm vụ. 

     + Thực hiện trên các phiếu giao việc đã được thiết kế có nhiều trình độ 

khác nhau về nội dung học Toán. 

- Ưu điểm: Tổ chức học tập cá nhân có ưu điểm chính là tạo điều kiện để 

mỗi cá nhân học sinh phải độc lập, nỗ lực  tự học, tự hoàn thiện các kiến thức và 

kỹ năng. Từ đó mà giải quyết được các nhiệm vụ đặt ra. Với các sản phẩm mà các 

cá nhân đã nộp hoặc các câu trả lời các bài luận đã trình bày khi đó sẽ bộc lộ 

rất rõ các khả năng của từng học sinh, giúp giáo viên dễ dàng biết được những 

điểm mạnh điểm yếu trong kiến thức và kỹ năng, nhờ vậy mà hình thành được kế 

hoạch dạy học và điều chỉnh được phương pháp cho giai đoạn tiếp theo. 

- Nhược điểm: Nhược điểm chính của hình thức học tập cá nhân là, học sinh 

không có tương tác trao đổi, vì vậy giáo viên khó phát hiện sớm những sai lầm của 

học sinh để điều chỉnh và giúp đỡ kịp thời. 

c. Tìm hiểu một số thủ thuật tổ chức tốt hoạt động cá nhân. 

*Thảo luận: Một số tình huống xảy ra khi tổ chức hoạt động học cá nhân 

và phương pháp giải quyết. 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

* Một số tình huống có thể xảy ra khi hoạt động cá nhân: 

– Học sinh làm sai, làm ẩu; 

– Học sinh làm như máy, không cần biết tại sao lại làm như vậy (không tư 

duy liên hệ và không cần biết mục đích làm); 

– Học sinh không thực hiện nhiệm vụ. 

* Một số biện pháp: 

Giúp học sinh nhận thức được rõ mục đích động cơ hoạt động cá nhân. 
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Giáo viên không thể áp đặt mục đích cho học sinh Tiểu học, cần tạo điều 

kiện giúp học sinh tự nhận thức được mục đích, từ đó hình thành động cơ hoạt 

động học. 

Ví dụ: GV giúp HS thấy được ý nghĩa, giá trị thực tiễn của kiến thức về số 

thập phân; về việc thực hiện các phép tính số thập phân,… trong việc biểu diễn, 

so sánh tính toán các số đo đại lượng trong thực tiễn. 

Cho HS thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức đã học với các kiến thức 

hiện có của HS với kiến thức mới, với yêu cầu thực hành mới. 

Khích lệ những các nhân hướng nội, những cá nhân làm tốt, phê phán một 

cách hài hước những sai lầm khi cá nhân bộc lộ, có gợi ý định hướng các hoạt 

dộng khi phát hiện nguy cơ sai lầm ở mỗi cá nhân,… 

 

Thực hành: Yêu cầu sinh viên nêu ví dụ về một tình huống dạy học Toán ở 

Tiểu học có sử dụng phương pháp học tập cá nhân? 

Ví dụ:  Sau khi hình thành khái niệm số 6 cho HS lớp 1, cần tổ chức hoạt 

động cá nhân viết số 6 theo mẫu; đếm tập hợp có 6 đồ vật; lấy đủ đồ vật cho đúng 

số lượng là 6… 

 

2.1.7. Tổ chức hoạt động trò chơi trong dạy học 

a. Tìm hiểu vai trò, tác dụng của trò chơi học Toán 

* Thảo luận các vấn đề sau: 

+ Nêu vai trò tác dụng của trò chơi trong học Toán ở Tiểu học? 

+ Tổ chức trò chơi học toán cho học sinh Tiểu học được xuất phát từ những 

luận điểm cơ bản nào? Điều đó có ý nghĩa gì với yêu cầu đổi mới phương pháp 

dạy học toán hiện nay. 

Một số kết luận cần đưa ra: 

+ Những gì trẻ thích làm, chúng sẽ tìm cách làm, và có đủ kiên nhẫn để làm. 

+ Những gì gây được sự tò mò, trẻ sẽ tìm cách khám phá. 

+ Nếu trẻ thực sự quan tâm đến nội dung của chủ đề, chúng sẽ tự học 

+ Nếu trẻ có thái độ tích cực hướng tới tài liệu học tập, chúng sẽ tự tìm đọc 

tài liệu. 

+ Những gì trẻ không sợ, chúng sẽ tìm cách tiếp cận và bộc lộ hết khả 

năng. 

+ Trò chơi học tập nói chung và trò chơi học toán nói riêng đảm bảo được 

những tiền đề nói trên vì thế có tác dụng tốt trong việc củng cố kiến thức rèn luyện 
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kỹ năng và tạo cơ hội để học sinh ứng dụng vào giải quyết một vấn đề cụ thể thiết 

thực mà các em đang quan tâm. 

 

b. Tìm hiểu nguyên tắc tổ chức trò chơi học Toán và thiết kế trò chơi 

học toán. 

* Thảo luận các vấn đề sau: 

- Tổ chức trò chơi học Toán cần tuân thủ một số yêu cầu gì? Có phải 

mọi trò chơi đều là trò chơi học toán hay không? 

- Những tình huống có thể gặp trong khi tổ chức trò chơi học Toán cho 

học sinh Tiểu học. 

   Một số kết luận cần đưa ra: 

Mỗi trò chơi cần phải thỏa mãn một số yêu cầu sau: 

Một là: Cần phải củng cố một nội dung Toán học trong chương trình 

Toán ở một lớp cụ thể. 

Hai là: Mỗi trò gây được hứng thú, trong tham gia hoạt động của học sinh.  

Ba là: Mỗi trò có một tên gọi ngộ nghĩnh, chứa đựng yếu tố may rủi, 

kích thích người tham gia, bộc lộ kiến thức và kỹ năng thực sự. 

Bốn là: Mỗi trò chơi phải phù hợp với quỹ thời gian học tập trong các giờ 

học Toán để học sinh vui mà học, học mà vui. 

* Các tình huống chơi có thể xảy ra là: 

+ Học sinh không hiểu luật chơi, không hứng thú tham gia. 

+ Học sinh tham gia quá sôi nổi, gây ồn,... giáo viên khó điều khiển. 

+ Học sinh tham gia gay gắt dẫn tới cạnh tranh thiếu lành mạnh, cay cú, gian lận,... 

+ GV không lường hết được những tình huống giải quyết vấn đề của học sinh…  

Thực hành: Yêu cầu sinh viên nêu một vài trò chơi Toán học để minh 

họa? 

Ví dụ 1: TÀU HỎA CHẠY 

Khi dạy bài xăng-ti-mét ở lớp 1, GV có thể thay thế hoạt động ”Cho Hs di 

bút chì từ vạch 0 đến vạch số 1 trên thước có vạch xăng-ti-mét” để hình thành biểu 

tượng về xăng-ti-mét bằng một trò chơi “Tàu hỏa chạy” như sau: 

- Mục đích: Hình thành biểu tượng về xăng-ti-mét 

- Chuẩn bị: Mỗi HS có một cây thước có vạch xăng-ti-mét và bút chì 

- Cách chơi: Từ từ di vạch bút chì từ vạch số 0 tới vạch số 1 giải làm tàu hỏa 

chạy, miệng kêu “xình xịch, xình xịch …” Khi đến vạch số 1 thì coi như ga, “tàu” 

dừng lại 1 chút hú còi “tu, tu, tu …” Sau đó lại từ từ chạy tiếp đén vạch số 2 … 



 

 

27 

- Tiến hành: Khi HS chơi, GV có thể dùng lời nói hoặc nhịp thước để điều 

khiển các em “chạy tàu xình xịch” và “tới ga hú còi” cho đều và không hú còi to 

quá ảnh hưởng tới lớp khác … 

Nhận xét: … 

 

 

Ví dụ 2: PHÂN SỐ TÌM BẠN 

- Mục đích: Củng cố về phân số bằng nhau. 

- Chuẩn bị: 10 tấm bìa “gốc”, trên mỗi tấm bìa ghi một phân số “gốc”: 1/2, 

1/3, 2/3 … 

50 tấm bìa, trên mỗi tấm bìa ghi một phân số, trong đó có 5 phân số bằng 

1/2, 5 phân số bằng 1/3, 5 phân số bằng 2/3, … 

(GV tự chọn 10 phân số “gốc” và các phân số bằng với chúng để viết trên 

các tấm bìa). 

- Cách chơi: Mỗi lần 10 người chơi, mỗi người chơi nhận được 1 tấm bìa 

“gốc”. Để trên bàn 50 tấm bìa ghi các phân số bằng các phân số “gốc”, mỗi người 

chơi chọn lấy các tấm bìa ghi phân số bằng với phân số “gốc” của mình. Sau 2 

phút người nào tìm được nhiều hơn mà không sai thì thắng cuộc. 

 

2.1.8 Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 

 a.Tìm hiểu PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề 

Khi dạy về tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc, GV có 2 cách như sau: 

Cách 1: GV đưa ra quy tắc tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc “khi tính giá 

trị biểu thức có chứa dấu ngoặc ( ), ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước”. 

GV đưa ví dụ về biểu thức có dấu ngoặc ( 35 + 25) x 3 và yêu cầu học sinh tính giá 

trị của biểu thức này. 

Cách 2: GV yêu cầu học sinh tính giá trị biểu thức 35 + 25 x 3, HS nhận xét 

phải tính phép nhân trước 25 x 3 rồi  thực hiện phép cộng. 

   35 + 25 x 3 = 35 + 75 = 110 

GV đưa ra tình huống mới: “Hãy tìm cách viết thêm kí hiệu để thực hiện 

phép cộng 35 + 25 trước” 

HS buộc phải suy nghĩ, từng em nghĩ cách kí hiệu của riêng mình (các kí 

hiệu đó có thể rất khác nhau), chẳng hạn: 

     3 

                                         
35 +25 

35 + 25 
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                                               3 

 

………………………………….. 

  Sau đó các bạn cùng nhau trình bày và đi đến thống nhất cách kí hiệu 

  ( 35 + 25) x 3 

  Tới đây GV cho HS nêu quy tắc tính giá trị cua biểu thức chứa dấu ngoặc. 

* Nhiệm vụ: 

Hãy xem xét ví dụ trên. Phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng phương pháp: 

- Theo anh (chị) phương pháp nào tốt hơn? 

- Phương pháp nào đưa ra vấn đề để học sinh giải quyết? 

  * Vấn đề là gì? 

Trong  khi dạy học ở Tiểu học, ta có thể xem vấn đề là một câu hỏi mà HS 

cần trả lời, hoặc một nhiệm vụ mà HS phải thực hiện, nhưng HS không thể dễ 

dàng trả lời ngay câu hỏi hoặc thực hiện được ngay nhiệm vụ mà phải suy nghĩ, 

vượt khó khăn để huy động, tìm kiếm kiến thức, tìm kiếm phương pháp mới giải 

quyết được. 

  * Tình huống có vấn đề là gì? 

Trong dạy học ta có thể coi tình huống có vấn đề là tình huống được đặt ra 

trong đó khi HS hoạt động tác động tương tác với các đối tượng trong môi trường 

học tập sẽ phát hiện ra vấn đề cần giải quyết. 

Dạy học phát hiện giải quyết vấn đề  là tổ chức tạo ra tình huống có chứa 

đựng vấn đề (toán học). Trong quá trình hoạt động, HS sẽ phát hienj ra vấn đề, 

có nguyện vọng giải quyết vấn đề và giải quyết được vấn đề đó bằng sự cố gắng 

trí lực, nhờ đó nâng cao một bước trình độ kiến thức, kĩ năng và tư duy. 

Chú ý: 

+ Trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, GV đưa ra tình huống có 

vấn đề và tổ chức cho HS hoạt động, phát hiện vấn đề. 

+  Vấn đề mà HS thấy cần giải quyết , mông muốn giải quyết nó nhưng 

không thể giải quyết ngay được, để giải quyết được vấn đề, HS phải vượt kho 

khăn hàm chứa trong vấn đề đó bằng sự cố gắng trí lực. Với sự cố gắng của 

mình, HS sẽ giải quyết được vấn đề đặt ra. 

 + Khi giải quyết vấn đề, HS đạt được những tri thức và kĩ năng mới 

+ Tính “có vấn đề” được phản ánh trong mối quan hệ biện chứng giữa chủ 

thể cá nhân HS với tình huống phải giải quyết. 

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề là một mục tiêu giáo dục ở Tiểu học: 
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Mục tiêu dạy học là đào tạo HS trở thành người lao động sáng tạo. Dạy học toán 

không chỉ là dạy tri thức và kĩ năng toán học, mà còn hình thành và phát triển ở 

HS phương pháp, năng lực sáng tạo năng lực giải quyết vấn đề. Trong quá trình 

dạy học cần hình thành và phát triển ở HS nawnh lực giải quyết vấn đề, vì vậy 

dạy học giải quyết vấn đề là một định hướng xuyên suốt quá trình dạy học Toán 

từ Tiểu học đến Trung học phổ thông. 

Mức độ vận dụng ở Tiểu học: Do đặc điểm của HS tiểu học, các vấn đề 

được hướng tới là những vấn đề đơn giản (để giải quyết nó không cần tới một 

quá trình suy luận dài, phức tạp). Phần lớn các vấn đề được phát hiện và được 

giải quyết trên cơ sở dựa vào trực quan. 

  Quá trình dạy học giải quyết vấn đề: 

a) Lược đồ quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề: Phát hiện vấn đề - 

Tìm hiểu vấn đề - Xác định lược đồ giải quyết vấn đề - Tiến hành giải 

quyết vấn đề, đưa ra lời giải – Phân tích, khai thác lời giải. 

b) Trong quá trình dạy học hình thành một đơn vị kiến thức, kĩ năng nào 

đó, chúng ta quan tâm tới 3 giai đoạn: trước khi dạy và sau khi dạy. 

 

b. Tạo ra các tình huống có vấn đề nhƣ thế nào?  

* Nhiệm vụ:  

  - Đọc phần thông tin.  

  - Nêu cách tạo tình huống có vấn đề ở tiểu học có thể sử dụng ở tiểu học. 

  - Yêu cầu SV nghiên cứu giáo trình tự đưa ra ví dụ minh họa 

1) Xây dựng tình huống có vấn đề từ thực tiễn:  

Ví dụ: khi dạy xong phần phép chia có dư. Giáo viên cho học sinh giải bài 

toán sau:   

Cần chở 57 học sinh qua sông bằng thuyền, mỗi thuyền chở  được  8 học 

sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền chở học sinh qua sông cùng một lúc?  

*Phân tích: - Những kiến thức mà học sinh đã có là gì?  

Học sinh đã có kĩ năng thực hiện phép chia có dư và kĩ năng giải dạng toán chia hết 

dạng sau: Cần chở 80 học sinh qua sông bằng thuyền, mỗi thuyền chở được 8 học 

sinh. Hỏi cần bao nhiêu thuyền chở tất cả học sinh qua sông cùng một lúc?  

         - Học sinh sẽ có định hướng ban đầu như thế nào?  

Căn cứ vào tình huống bài toán chia hết tương tự, học sinh sẽ nghĩ ngay tới 

thực hiện phép chia 57 cho 8. Kết quả được thương là 7 và dư là 1 (dư 1 học sinh).  
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Học sinh sẽ gặp vấn đề gì?  Sau khi thực hiện phép chia, học sinh có nhận 

xét ban đầu là sẽ có 7 chiếc thuyền để chở học sinh – số học sinh phải chở là 56 em 

(8 nhân 7 bằng 56), học sinh suy nghĩ tiếp, 7 thuyền vẫn chưa chở hết, vì vậy 7 

chưa là đáp số, vậy đáp số là bao nhiêu? (xuất hiện vấn đề) Học sinh sẽ phân tích 

xem cần thêm mấy thuyền? chỉ cần thêm thuyền để chở 1 học sinh nữa thôi, rõ ràng 

là chỉ cần thêm 1 thuyền nữa là đủ, vậy cần tất cả là 7+1=8 thuyền (không cần 

nhiều hơn).    

Như vậy, học sinh đã giải quyết vấn đề gắn với dạng toán “tìm thuyền” chở 

người qua sông.  Sau này, những bài toán dạng đó không mang vấn đề nó, việc giải 

nó thuần tuý rèn luyện kĩ năng giải toán và rèn luyện các yếu tố khác thôi.    

2) Tạo tình huống có vấn đề từ các kiến thức học thường ngày bằng cách 

biến  đổi hoặc “dấu  đi” một yếu tố (yếu tố của phép tính, một số chữ số khuyết 

trong khi thực hiện thuật toán, một vài nét khuyết của hình vẽ,…..), yêu cầu học 

sinh tìm lại yếu tố đó  

Ví dụ: khi học đến phép cộng các số trong phạm vi 5, các bài tập đơn thuần 

như: 1+ 3 = ?, 2+ 1=?... là những bài tập không có tính “vấn đề” vì nó chỉ nhằm mục 

đích củng cố các kết quả tính cộng trong phạm vi 5. Nhưng giáo viên có thể nghĩ ra 

các bài tập mang tính vấn đề (cho học sinh trung bình trở lên) như:  3 + .. = 5  

                                                                                                             2+ .. = 3  

Các bài tập này khó hơn bài tập dạng trên, vì học sinh phải thử dần các phép 

tính như 3 + 1 = 4 (không được); 3 + 2= 5 (được; vậy kết quả điền vào chỗ chấm là 2).  

3) Yêu cầu học sinh sử dụng phương pháp tương tự để phát hiện kiến thức mới   

Ví dụ: Ở lớp 2, khi học sinh đã học xong bảng nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 

5, các em đã biết được: thế nào là bảng chân và cách xây dựng bảng nhân (dựa vào 

phép cộng các số bằng nhau). Đến lớp 3, giáo viên có thể đặt vấn đề để các em tự 

lập bảng nhân 6:   

Đây là vấn  đề mới cần giải quyết, học sinh sẽ dựa vào cách lập các bảng 

nhân trước đó để tự lập bảng nhân 6.  

Vì vậy sẽ tự xác định được dạng của bảng nhân 6  

  Học sinh sẽ tự tìm kết quả từng phép tính và điền các kết quả đó vào bảng.   

4)  Lật ngược một khẳng định đã biết  

5)  Tổ chức tình huống có vấn đề yêu cầu hoạt động khái quát hoá:  

6) Tổ chức tình huống có vấn đề yêu cầu hoạt động đặc biệt hoá 

7) Xây dựng tình huống có vấn đề liên quan đến trí tưởng tượng không gian 

của học sinh    
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Trí tưởng tượng về tính đối xứng của hình: Tô màu đối xứng.; Vẽ hình đối xứng; 

Xác định trục đối xứng...  

8) Tổ chức hoạt động trên các đồ vật thật, trên các mô hình để rút ra một tri 

thức toán học (một tính chất, một công thức…)  

 

 c. Dạy học giải quyết vấn đề trong các giai đoạn khác nhau của quá trình 

dạy học  

- Dạy học giải quyết vấn đề khi hình thành kiến thức mới  

Ví dụ : Hình thành kĩ thuật cộng không nhớ ở lớp 1  

Xuất phát từ việc tổ chức hoạt động với các đồ vật thật. Đặt vấn đề: thực 

hiện cộng 23 với 34.  Học sinh  phân tích: 23 gồm 2 chục và 3 đơn vị. lấy 2 bó và 3 

que tính, sau đó gộp với  3 bó và 4 que tính. Một cách tự nhiên, học sinh sẽ gộp các 

bó với nhau, và gộp các que riêng với nhau: 2 bó gộp với 3 bó  được 5 bó;  3 que 

gộp với 4 que được 7 que. Học sinh đi đến kết luận: khi cộng các số (có 2 chữ số), 

ta cộng chục với chục, cộng đơn vị với đơn vị.  

Từ đó giáo viên đưa ra kĩ thuật: Viết phép cộng: đơn vị  dưới đơn vị, chục dưới 

chục  

          2 3  

       +  

         3 4  

                  -----  

         4 7  

- Dạy học giải quyết vấn đề khi thực hành, củng cố kiến thức  

Ví dụ : Khi tổ chức luyện tập có thể giao cho học sinh các bài tập mang tính 

vấn đề như:  

Điền tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :  

a) …. + 23 x 2 = 56  

b)  (45 – 15) x … = 600  

   Viết các dấu phép tính thích hợp (có thể thêm dấu ngoặc)  

a)  30 ….  50 ….. 20 = 70  

b)  30 … 50  .... 2 = 130  

c)  30 … 50 …. 2 = 160  

   - Dạy học giải quyết vấn đề khi vận dụng kiến thức vào thực tiễn  

Ghi nhớ:  Không phải bài toán có lời văn nào cũng chứa đựng các vấn đề. Bài toán 

có lời văn chứa đựng vấn đề trong trường hợp nó xuất hiện lần đầu tiên khi giới 

thiệu dạng toán mới.  
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  *) Nhiệm vụ:   

-  Đọc phần thông tin  

-  Đưa ra các ví dụ của cá nhân về vận dung phương pháp dạy học phát hiện và giải 

quyết vấn đề và thảo luận theo nhóm  để phân tích  các ví dụ được đề xuất.  

 

Bài tập:   

1. Thảo luận vì sao ta phải đổi mới phương pháp dạy Toán? 

   Hướng dẫn:  

Công việc đổi mới hinh tế, xã hội đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên khắp 

đất nước. Nó đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới có bản lĩnh, có năng 

lực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Nhu cầu này làm cho mục tiêu đào tạo 

của nhà trường phải được điều chỉnh một cách thích hợp dẫn đén sự thay đổi tất 

yếu về nội dung và phương pháp dạy học (PPDH). 

Đặc điểm của lối dạy học cũ là có sự mất cân đối rõ rệt giữa hoạt động dạy 

của GV và hoạt động học của HS. Trong đó: 

- GV thường chỉ truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu đã có sẵn trong SGK, 

sách GV. Vì vậy, GV thường làm việc một cách máy móc và ít quan tâm đến việc 

phát huy khả năng sáng tạo của HS. 

- HS học tập một cách thụ động, chủ yếu chỉ nghe giảng, ghi nhớ rồi làm 

theo mẫu. Do đó, HS ít hứng thú học tập, nội dung các hoạt động học tập thường 

nghèo nàn, đơn điệu, các năng lực vốn có của cá nhân các em ít có cơ hội phát 

triển. 

- GV là người duy nhất có quyền đánh giá kết quả học tập của HS, HS ít khi 

được tự đánh giá mình và đánh giá lẫn nhau. Tiêu chuẩn đánh giá HS là kết quả ghi 

nhớ, tái hiện lại những điều GV đã giảng. 

Cách dạy học như vậy đang cản trở việc đào tạo những người lao động năng 

động, tự tin, linh hoạt sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với những đổi mới đang diễn ra 

hàng ngày. Do đó chúng ta phải cố gắng đổi mới PPDH để nâng cao chất lượng 

giáo dục đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thế kỉ XXI. 

 

2. Thảo luận: Khi dạy về “Đoạn thẳng” ở lớp 1, hãy so sánh hai cách tiến 

hành sau: 

 Cách 1 (GV trình bày trực quan, HS quan sát): GV lấy một sọi dây và căng 

thẳng sọi dây cho HS quan sát rồi nêu: “Đây là một đoàn thẳng”. HS nhắc lại. 

 Cách 2 (GV và HS cùng làm việc trên trực quan): 
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 GV yêu cầu mỗi HS lấy ra một sợi dây 

 GV căng thẳng sợi dây của mình để làm mẫu rồi yêu cầu cả lớp làm theo 

 Sau đó cho cả lớp đồng thanh: “Đây là một đợn thẳng” 

  Hướng dẫn: Trong hai cách dạy trên thì: 

 - Cách dạy 1 không tốt vì chỉ có một mình giáo viên hoạt động, trong khi đó 

cả lớp khoanh tay ngồi nhìn. Cũng có thể có em không chú ý vào bài giảng nhưng 

GV khó biết. 

 - Còn trong cách dạy 2 thì 100% HS đều được trực tếp tham gia hoạt động, 

em nào không làm GV biết ngay và nhắc nhở. Em nào làm sai (ví dụ: để sọi dây bị 

chùng) GV uốn nắn ngay. Hiểm nhiên cách dạy 2 phải hiệu quả hơn cách dạy 1. 

  Tóm lại: Muốn cho việc học tác động được tới 100% HS thì GV nên biến bài học 

thành một hệ thống các công việc mà HS có thẻ thực hiện được bằng tay. Việc này 

gọi là thao tác hóa bài dạy. 

 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

 1. Quan niệm về các phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học? Vai trò, tác 

dụng và nguyên tắc sử dụng? (Phương pháp trực quan, phương pháp gợi mở – vấn 

đáp, phương pháp thực hành – luyện tập, phương pháp giảng giải – minh họa, 

phương pháp học theo nhóm, phương pháp học tập cá nhân, phương pháp dạy học 

phát hiện và giải quyết vấn đề). 

 2. Nêu các tình huống dạy học toán ở Tiểu học có sử dụng có sử dụng các 

phương pháp trên. 

 3. Anh (chị) hãy nêu các phương pháp cơ bản để tạo ra các tình huống có 

vấn đề khi dạy học Toán ở Tiểu học, nêu ví dụ minh họa? 

 

* Gợi ý: 

 SV nêu được các cách sau (đồng thời đưa được các ví dụ minh họa) 

- Xây dựng tình huống có vấn đề thực tiễn 

- Tạo tình huống có vấn đề từ các kiến thức đã biết bằng cách biến đổi hoặc 

“dấu đi” một yếu tố (yếu tố của phép tính, một số chữ khuyết trong khi thực hiện 

thuật toán, một vài nét khuyết của hình vẽ,…), yêu cầu HS tìm lại yếu tố đó. 

- Yêu cầu HS sử dụng phương pháp tương tự để phát hiện kiến thức mới 

- Lật ngược một khẳng định đã biết. 

- Tổ chức tình huống có vấn  đề yêu cầu hoạt động khái quát hóa. 

- Tổ chức tình huống có vấn đề yêu cầu hoạt động đặc biệt hóa 
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- Xây dựng tình huống có vấn đề liên quan đến trí tưởng tượng không gian của 

HS 

- Tổ chức hoạt động trên các đồ vật thật, trên các mô hình để rút ra một tri thức 

toán học (một tính chất, một công thức,…) 

 

Chƣơng III: MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC. 

(4 tiết = 3 lí thuyết + 1 tiết bài tập) 

 

 A. Mục tiêu: 

  - Kiến thức: Giúp SV có những hiểu biết về: 

+ Các hình thức đánh giá trong dạy học nói chung và các hình thức đánh giá 

trong dạy học toán ở Tiểu học nói riêng. 

+ Chức năng của các loại hình đánh giá và áp dụng chúng vào dạy học toán 

ở Tiểu học. 

+ Cách lập sơ đồ để theo dõi và đánh giá học sinh. 

  - Kĩ năng: Hình thành và phát triển một số kĩ năng: 

+ Quan sát, hồ sơ theo dõi và đánh giá việc học Toán của học sinh Tiểu học. 

+ Thiết kế phiếu kiểm tra và đánh giá HS Tiểu học. 

  - Thái độ: Chủ động, sáng tạo và tích cực trong học tập 

 B. Chuẩn bị 

1, Giảng viên  

  - Tài liệu chính:  

      [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học (Tài liệu 

đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB đại học sư 

phạm, NXB Giáo dục, 2007; 

 - Tài liệu tham khảo: 

  [2] Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), NXB Giáo dục 

   [3]. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu ,Phương pháp dạy học Toán, NXB 

Giáo dục. 

2, Người học:  

    - Chuẩn bị tài liệu chính và tài liệu tham khảo giống của GV. 
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   - Vở, bút, nháp, thước,… 

   - Đọc trước chương 3: Một số hình thức và phương pháp đánh giá trong dạy học 

môn toán ở tiểu học. 

+ Tìm hiểu một số hình thức đánh giá trong dạy học Toán ở Tiểu 

C. Nội dung:  

PHƢƠNG PHÁP  ĐÁNH GIÁ TRONG MÔN TOÁN TIỂU HỌC. 

1. Đánh giá và giám sát trong môn Toán 

1.1. Đánh giá trong môn Toán 

   Đánh giá HS là nhiệm vụ của GV. Thông qua các hoạt đông toán học tiến 

hành trong giảng dạy học toán hàng ngày GV có thể phát hiện mức độ hiểu bài của 

cá nhân HS trong lớp. Ngoài hoạt động trên, GV cần thiết kế các bài kiểm tra, câu 

đố vui trong giờ dạy học toán nhằm phát triển tư duy và gây hứng thú học tập cho 

HS. 

  Tất cả các hoạt động trên giúp GV đánh giá quá trình và thành tích học tập 

môn toán của HS.  

  Khi đó đánh giá là tìm ra những điều HS có thể làm được và không thể làm 

được.  

 

1.2. Giám sát trong môn Toán. 

 Các hoạt động toán học hàng ngày ngoài việc giúp GV đánh giá HS, nó còn 

giúp GV phát hiện HS có hiểu những khái niệm mà mình đang dạy hay không. 

Thông qua đó GV điều chỉnh cách dạy của mình nếu thấy điều đó là cần thiết. Làm 

như vậy là GV đã tiến hành giám sát việc học Toán của HS. 

 

2. Những chức năng và yêu cầu sƣ phạm của đánh giá. 

- Chức năng: 

Theo GS Trần Bá Hoành thì trong dạy học việc đánh giá gồm có 3 chức 

năng: 

+ Chức năng sư phạm: làm sáng tỏ thực trang, định hướng điều chỉnh hoạt 

động dạy và học. 

+ Chức năng xã hội: Công khai hóa kết quả học tập của HS trong tập thể lớp, 

trường, báo cáo kết quả học tập, giảng dạy trước phụ huynh và các cấp quản lí giáo 

dục. 
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+ Chức năng khoa học: Nhận đinh chính xác về một mặt nào đó thực trạng 

dạy và học, về hiệu quả thực nghiệm một sáng kiến cải tiến nào đó trong dạy học. 

- Yêu cầu sư phạm: 

+ Khách quan; 

+ Toàn diện; 

+ Hệ thống; 

+ Công khai. 

 

3. Các hình thức đánh giá: 

3.1. Đánh giá không chính thức  

Trong dạy học, người GV thường xuyên tiến hành đánh giá không chính 

thức đối với học sinh. Hình thức này diễn ra liên tục trong lớp, giúp GV đánh giá 

được việc học của HS để quyết định nội dung dạy học tiếp theo. 

 

3.2. Đánh giá chính thức 

Đặc điểm:    

- Bị giới hạn về thời gian. 

- Có người bên ngoài trông thi. 

- Được bên ngoài chấm điểm và xếp loại. 

- Tập trung vào bài làm cá nhân của HS. 

Đánh giá loại này quyết định sự lên lớp của học sinh. 

 

4. Các loại hình đánh giá hoạt động dạy và học. 

4.1. Đánh giá thường xuyên 

Các hoạt động trong giờ toán được GV thiết kế trước một cách loogic. Trong 

khi HS thực hiện các hoạt động với sự hướng dẫn của GV, người GV sẽ liên tục 

đánh giá các hoạt động của HS. Đây là hình thức đánh giá thường xuyên. 

 

4.2. Đánh giá chẩn đoán. 

  Ví dụ: Cho HS lớp 3 bài toán: 

Cho số 120317495. Hãy xóa đi 4 chữ số và không thay đổi thứ tự các chữ số để 

được: 

a) Số lớn nhât. Viết số đó. 

b) Số bé nhất. Viết số đó. 

Có HS trả lời là a) 37495. Câu trả lời đúng; b) 12014. Câu trả lời sai. 
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Theo bạn vấn đề HS gặp phải ví dụ ở trên là gì? 

- Chưa nắm vững cách so sánh số. 

- Chưa thấy được mối quan hệ giữa giá trị của số với các chữ số ở mỗi hàng. 

- Do cẩu thả 

Trong bất cứ trường hợp nào GV cần xác định chính xác sự sai lầm của HS để 

có sự hỗ trợ HS một cách thích hợp. Bởi vì cùng một lỗi sai nhưng nguyên nhân có 

thể lại khác nhau. Vì vậy GV phải sử dụng đánh giá chẩn đoán nhằm xác định 

nguyên nhân của vấn đề là gì. 

 

4.3. Đánh giá tổng kết 

Đánh giá tổng kết là đánh giá thường diễn ra ở cuối mỗi việc, thời hạn nào 

đó. Đánh giá tổng kết được thực hiện thông qua cuộc đánh giá chính thức như kiểm 

tra và thi. 

  

THU THẬP CÁC THÔNG TIN PHỤC VỤ CHO ĐÁNH GIÁ 

1. Quan sát: 

Quan sát là kĩ thuật phổ biến nhất để thu thập thông tin phục vụ cho đánh 

giá, có thể thực hiện được ở trong lớp cũng như ngoài lớp, cho phép đánh giá 

không chỉ kiến thức, kĩ năng mà còn cả thái độ của học sinh. Quan sát đặc biệt 

quan trọng đối với học sinh nhỏ chưa biết đọc, biết viết. 

*) Thảo luận:  

- Những thuận lợi và bất lợi khi sử dụng phương pháp quan sát? 

- Lập bảng đánh giá xếp loại học lực môn Toán của HS lớp 2 – học kì 1? 

 

2. Sử dụng câu hỏi và bài tập 

Câu hỏi và bài tập có thể được sử dụng để đánh giá học tập, chẳng hạn để 

xác định trình độ xuất phát của HS khi khởi đầu một bài học, để thu thập được phản 

hồi kịp thời trong quá trình dạy học. 

*) Thảo luận: Trong việc biên soạn và sử dụng câu hỏi, bài tập để kiểm tra 

đánh giá, cần đảm bảo các yêu cầu nào? 

- Một số yêu cầu khi sử dụng câu hỏi , bài tập để kiểm tra đánh giá: 

+ Câu hỏi và bài tập phải phù hợp với yêu cầu của chương trình, với chuẩn 

kiến thức tối thiểu theo quy định của bộ GD & ĐT, sát với trình độ HS. 

+ Câu hỏi và bài tập phải được phát biểu chính xác, rõ ràng để HS có thể 

hiểu một cách đơn trị 
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+ Bên cạch những câu hỏi, bài tập hướng vào yêu cầu cơ bản, cần chuẩn bị 

cả những câu hỏi, bài tập đào sâu, đòi hỏi vận dụng kiến thức một cách tổng hợp, 

khuyến khích suy nghĩ một cách tích cực. 

+ Việc đánh giá không đơn thuần chỉ là cho điểm về nội dung, hình thức 

trình bày mà kèm đó cần có nhận xét ưu khuyết điểm về nội dụng, hình thức trình 

bày và về phương pháp học tập. 

- Khi sử dụng câu hỏi miệng GV còn cần thực hiện các yêu cầu sau đây: 

+ Nêu câu hỏi chung cho cả lớp sau đó mới chỉ định HS trả lời. 

+ Cần biết lắng nghe câu trả lời của HS, tránh cắt ngang, biết gợi ý, khuyến 

khích khi cần thiết. 

+ Cần yêu cầu HS trả lời sao cho cả lớp nghe được để còn nhận xét, bổ sung 

(nếu cần). 

 

TỰ ĐÁNH GIÁ 

Yêu cầu SV tự nghiên cứu phần thông tin trong giáo trình và làm nhiệm vụ sau: 

1. Nêu một số biện pháp giúp HS tự đánh giá mình và đánh giá bạn 

2. Thiết kế phiếu HS tự đánh giá kĩ năng học tập của mình. 

 

Một số kết luận cần đưa ra: 

1. Một số biện pháp: 

- Trong tiết thực hành luyện tập để kiểm tra kết quả làm bài của tất cả các 

HS , ngay trên lớp GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau, sau đó GV chữa bài lên bảng 

để HS kiểm tra bài của bạn và thông tin cho GV những sai lầm của bạn nếu có. 

- Trong giờ luyện tập toán có thể dùng bảng con để kiểm tra bài làm của HS 

trên lớp. ôn tập kiến thức cũ hoặc kiểm tra từng HS. 

 

2. Phiếu HS tự đánh giá kĩ năng học tập của mình 

 

 

 

                                 Mức độ 

      Kĩ năng 

Tốt Khá TB Yếu Kém 



 

 

39 

1. Chuẩn bị cho bài học mới      

2. Ghi bài tại lớp      

3. Nghiên cứu SGK      

4. Trả lời câu hỏi của GV      

5. Nhận xét, bổ sung các câu trả 

lời của bạn…. 

     

 

Nên, không nên trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, ý kiến của 

giáo viên là quan trọng song giáo viên không phải là người duy nhất đánh giá kết 

quả học tập của học sinh, giáo viên cần tạo  điều kiện  để các em tự  đánh giá mình, 

đánh giá lẫn nhau.Giáo viên cần tôn trọng năng lực, cá tính của học  

sinh, không áp đặtý kiến của mình. Việc học sinh tự đánh giá không những góp 

phần đạt được mục tiêu đánh giá mà còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Việc tự đánh 

giá giúp học sinh có ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình, khả năng tự đánh 

giá, tính độc lập, lòng tự tin và tính sáng tạo. Việc học sinh tự đánh giá có thể diễn 

ra khi học sinh phải làm bài tập, trình diễn một hoạt động trước lớp hoặc  tạo ra một 

sản phẩm học tập.  

 

Nhiệm vụ:   

1. Nêu một số biện pháp giúp học sinh biết tự đánh giá mình và đánh giá 

bạn.  

2. Nêu cách tiến hành giúp học sinh tự đánh giá kết quả học toán của mình 

qua kết quả của một số bài kiểm tra.  

Đánh giá :  

1. Trong tiết thực hành luyện tập, làm thế nào bạn có thể kiểm tra kết quả bài 

làm của tất cả học sinh trong lớp ngay trong giờ học? (Lớp bạn dạy rất đông, một 

mình bạn không thể kiểm tra hết được)  

2.  Nêu cách thức sử dụng bảng con trong giờ luyện tập toán?  

    Một số kết luận cần đưa ra:  

*Trong tiết thực hành luyện tập để kiểm tra kết quả làm bài của tất cả học  
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sinh ngay trên lớp, giáo viên yêu cầu học sinh đổi vở cho nhau, sau đó giáo viên 

chữa bài trên bảng để học sinh kiểm tra bài của bạn và thông tin cho giáo viên 

những sai lầm của bạn nếu có.  

*Trong giờ luyện tập toán có thể dùng  bảng con để kiểm tra  bài làm của 

học sinh  trên lớp, ôn tập kiến thức cũ hoặc kiểm tra từng học sinh.  

 

LẬP HỒ SƠ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

1. Khái niệm hồ sơ học tập: 

Hồ sơ học tập là một công cụ quan trong trong cả đánh giá và giảng dạy. Có 

thể nói hồ sơ học tập là một tiến trình thu thập, đánh giá các sản phẩm của HS một 

cách hệ thống nhằm “tài liệu hóa” tiến trình hướng tới đạt được mục tiêu học tập 

hay để chứng tỏ mục tiêu học tập đã đạt được.  

Hồ sơ theo kiểu "Tài liệu hoá" giống như một quyển sách lưu giữ thông tin 

và những bài mẫu. Vì hồ sơ học tập chứa những mẫu sản phẩm của học sinh theo 

quá trình thời gian, nội dung của hồ sơ học tập tập trung vào sự tiến bộ của cá nhân 

học sinh thay vì so sánh với học sinh khác. Các mẫu này "Tài liệu hoá" một cách rõ 

ràng, học sinh đó đã tiến bộ như thế nào. Hồ sơ chứa đựng sản phẩm của học sinh, 

đây là những chứng cứ tuyệt vời giúp giáo viên chẩn đoán những khó khăn trong 

học tập của từng học sinh, từ đó đưa ra ý kiến phản hồi với từng học sinh, giúp cá 

nhân hoá sự học tập của học sinh.Đồng thời những sản phẩm này làm rõ lý do đánh 

giá học sinh trong cuộc họp với phụ huynh học sinh, có tác dụng lý giải sự tiến  bộ 

hay chưa tiến bộ của học sinh với phụ huynh.  

     Có ba cách  sử dụng hồ sơ học tập.  

-Tài liệu hoá.  

- Trưng bày.  

- Đánh giá  

     *) Nhiệm vụ: SV nghiên cứu tài liệu hoàn thành nhiệm vụ sau: 

1. Lập hồ sơ học tập môn Toán (GV đã dạy ở lớp nào thì lập hồ sơ học tập 

môn toán ở lớp đó). 

2. Tóm tắt những nội dung chính của một hồ sơ học tập 

 

2. Ƣu điểm, nhƣợc điểm, tác dụng của hồ sơ học tập 

(SV nghiên cứu, trao đổi thảo luận) 

Một số kết luận cần đưa ra ý: 

Ưu và nhược của việc đánh giá hồ sơ học tập của HS. 



 

 

41 

Ưu Nhược 

Sự phối hợp giữa GV và HS. 

HS được lựa chọn nội dung. 

Liên tục giám sát được sự tiến bộ của 

HS 

Mẫu sản phẩm của HS có thể dẫn đến 

nhận xét khái quát. 

Sản phẩm có thể dùng để GV phân tích 

các cá nhân HS. 

 

Mất thời gian khi thiết lập hồ sơ và đối 

thoại với HS. 

Mất thời gian tập huấn cho GV để thực 

hiện hồ sơ. 

 

Đánh giá :  

1. Chỉ ra trong các ý sau, đâu là ưu điểm (ghi A) đâu là nhược điểm (ghi B) 

của đánh giá hồ sơ học tập.  

* Sự phối hợp giữa giáo viên và học sinh   

* Học sinh được lựa chọn nội dung  

* Mất thời gian khi thiết lập hồ sơ và đối thoại với học sinh.  

* Liên tục giám sát sự tiến bộ của học sinh.  

* Tập huấn giáo viên để thực hiện hồ sơ.  

* Mẫu sản phẩm của học sinh có thể dẫn đến nhận xét khái quát.  

* Sản phẩm có thể dùng để giáo viên phân tích các cá nhân học sinh   

2. Nêu tác dụng của việc lập hồ sơ học tập trong dạy học Thông tin phản hồi 

cho hoạt động 4 

 Hướng dẫn:  

1. Chỉ ra trong các ý sau, đâu là ưu điểm (ghi A) đâu là nhược điểm (ghi B) 

của đánh giá hồ sơ học tập.  

* Sự phối hợp giữa giáo viên và học sinh (A) 

* Học sinh được lựa chọn nội dung(A)  

* Mất thời gian khi thiết lập hồ sơ và đối thoại với học sinh.(B)  

* Liên tục giám sát sự tiến bộ của học sinh. (A)  

* Tập huấn giáo viên để thực hiện hồ sơ.(B)  

* Mẫu sản phẩm của học sinh có thể dẫn đến nhận xét khái quát. (A)  

* Sản phẩm có thể dùng  để giáo viên phân tích các cá nhân học  sinh(A)  

     2 .Tác dụng của việc lập hồ sơ học tập  
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- Tối đa hoá những thông tin phản hồi có ý nghĩa đối với mỗi học sinh  

- Giúp học sinh thấy được sự tiến bộ của chính mình  

- Cá nhân hoá sự học tập của mỗi học sinh  

- Có thể lý giải với phụ huynh học sinh về sự tiến bộ của con em họ  

 

TÌM HIỂU VỀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Khái niệm trắc nghiệm: 

- Trắc nghiệm là một phương pháp khoa học cho phép dùng một loạt những động 

tác xác định để nghiên cứu một hay nhiều đặc điểm nhân cách phân biệt được bằng 

thực nghiệm với mục tiêu đi tới những mệnh đề lượng hóa tối đa có thể được về 

mức độ biểu hiện tương đối của đặc điểm cần nghiên cứu. 

 

2. Các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan: 

2.1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. 

    Ví dụ: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất của phép chia đó là: 

A. 3    C. 1 

B. 2    D. 4 

*) Thảo luận: Hãy cho biết những ưu điểm, nhược điểm của dạng câu hỏi 

trắc nghiệm nhiều lựa chọn? 

- Ưu điểm: 

    + Có thể bao quát phạm vi rộng lớn các vấn đề 

    + Dễ chấm điểm 

    + Tốt với những HS diễn đạt kém 

    + Phù hợp với bất kì môn học nào 

    + Tỉ lệ may mắn ít hơn so với câu hỏi đúng/ sai 

    + Trả lời nhanh 

    + Tính hiệu quả cao nếu được xây dựng tốt 

- Nhược điểm: 

   + Khó vì đặt ra câu bẫy phù hợp không phải dễ 

   + Khuyến khích HS phỏng đoán va khiến độ tin cậy bị nghi ngờ 

   + Tốn thời gian chuẩn bị 

   + Không tạo cơ hội làm việc thực sự cho HS 

   + Không có lợi với HS mạnh về vấn đáp. 
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2.2. Các câu hỏi ghép: 

Các câu hỏi ghép thường bao gồm câu đề, sau đó là câu thuộc cột bên trái là 

câu gốc và câu thuộc cột bên phải là câu trả lời. HS phải ghép các câu trong cột gốc 

với các câu trong cột trả lời với yêu cầu đã cho. Với dạng này, số lượng các câu trả 

lời thường là các câu ở cột gốc. ngoài ra cần lưu ý các câu ở cột gốc và câu trả lời 

đúng không được xếp đối diện nhau.  

Ví dụ: 

   Nối số ở cột gốc với các phép tính ở cột bên phải: 

54 76 – 5 

71 68 – 14 

32 42 – 12  

40 + 14 

11 + 21  

60 + 11 

   - SV thảo luận nêu những ưu điểm, nhược điểm của dạng câu trắc nghiệm ghép 

đôi?  

 

2.3. Câu hỏi lựa chọn đúng /sai: 

Câu hỏi lựa chọn đúng / sai bao gồm câu đề hoặc đúng hoặc sai. HS phải chỉ 

ra câu đó đúng hoặc sai. 

     Ví dụ: Đúng ghi Đ sai ghi S 

III: ba   □       VII: bảy     □    

VI: sáu     □      VIIII: chín      □  

IIII: bốn     □      IX: chín           □ 

IV: bốn  □        XII: mười hai     □ 

     Dạng điền vào chỗ trống.  

Dạng này bao gồm câu đề với một hoặc nhiều từ để trống. Yêu cầu học sinh 

hoàn thiện câu đề bằng cách điền vào chỗ trống.  

Câu hỏi 1: Bài 3 (Trang 141 - Toán 1 - NXB GD - 2002)  

Viết (theo mẫu)  

a/ Số 76 gồm bảy chục và sáu đơn vị b/ Số 95 gồm....... chục và ....... đơn vị.  

c/ Số 83 gồm....... chục và..........đơn vị.  

d/ Số 90 gồm........ chục và......... đơn vị.  

Câu hỏi 2: Bài 4 ( Trang 20 - Toán 3 - NXB GD - 2004)  

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:  
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a/ 12; 18; 24; .........; .........;..........;...........  

b/ 18; 21; 24; .........; .........;..........;...........  

*Ưu, nhược điểm của trắc nghiệm khách quan (giáo trình)                                                                 

 

Hướng dẫn ôn tập chương: 

1. Dựa vào SGK Toán 1; Toán 2; Toán 3; của chương trình Tiểu học mới 

cho ví dụ minh hoạt 4 loại trắc nghiệm khách quan được dùng ở Tiểu học.  

2. Soạn đề kiểm tra toán 1; Toán 2; Toán 3 có kết hợp trắc nghiệm và tự 

luận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng IV: SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC 

(3 tiết = 2 tiết lý thuyết + 1 tiết bài tập) 

 

A.  Mục tiêu: 

1. Sinh viên có hiểu biết tổng quan về ý nghĩa, tác dụng của thiết bị dạy học 

Toán ở Tiểu học. 

2. Sinh viên biết cấu tạo và nguyên tắc sử dụng một số đồ dùng dạy học 

Toán ở Tiểu học. 

3. Sinh viên bước đầu làm quen với một số thiết bị dạy học hiện đại để dạy 

Toán ở Tiểu học. 
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B. Chuẩn bị 

1, Giảng viên  

  - Tài liệu chính:  

      [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học (Tài liệu 

đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB đại học sư 

phạm, NXB Giáo dục, 2007; 

 - Tài liệu tham khảo: 

  [2] Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), NXB Giáo dục 

[4] .Hướng dẫn sử dụng bộ đồ dùng dạy học Toán 1, 2, 3 (Tài liệu kèm theo bộ 

đồ dùng biểu diễn môn Toán dành cho giáo viên Tiểu học). 

 2, Người học:  

    -  Bộ đồ dùng dạy học Toán 1, 2, 3, 4, 5. 

    - Chuẩn bị tài liệu chính và tài liệu tham khảo giống của GV. 

   - Vở, bút, nháp, thước,… 

   - Đọc trước chương 4: Sử dụng thiết bị dạy học toán ở tiểu học 

   - Đọc tài liệu kèm theo bộ đồ dùng biểu diễn môn Toán dành cho giáo viên 

Tiểu học). 

C. Nội dung: 

4.1.Vai trò tác dụng của các phƣơng tiện dạy học 

Tìm hiểu vai trò tác dụng của việc sử dụng phƣơng tiện dạy học môn 

Toán ở Tiểu học. 

* Nhiệm vụ: 

- NV1:  

+ Cá nhân tìm hiểu bộ đồ dùng của GV và của HS tiểu học khi day và học 

môn toán. 

+ Từng nhóm kể tên một số phương tiện dạy học, từ đơn giản đến phức tạp 

thường dùng trong dạy học Toán ở Tiểu học.  

- NV2: Phân tích tác dụng của các phương tiện dạy học cụ thể đã nêu, 

- NV3: Các nhóm trình bày và nhận xét, góp ý lẫn nhau. 

Yêu cầu:  
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- Nêu quan niệm về phương tiện dạy học? 

- Trình bày ý nghĩa vai trò của các phương tiện dạy học nói chung (ghi tóm 

lược các tác dụng). 

Các kết luận cần rút ra: 

- Phương tiện dạy học là những vật (từ đơn giản đến phức tạp) có khả năng 

chứa đựng hoặc chuyển tải thông tin về nội dung dạy học và về sự điều khiển quá 

trình dạy học, làm cho việc truyền đạt kiến thức và kỹ năng, kỹ xảo của giáo viên 

tới học sinh được dễ dàng hơn. 

- Căn cứ vào tính chất của các phương tiện dạy học, người ta chia các 

phương tiện thành 3 nhóm: 

+ Nhóm 1: các đồ dùng vật dụng trực quan cụ thể gồm: vật tư, mẫu vật, hoá 

chất, mô hình, tranh ảnh (nói chung là các vật gần gũi với trẻ thơ). 

+ Nhóm 2: Tài liệu, ấn phẩm, sách giáo khoa, vở bài tập, phiếu bài học,... 

+ Nhóm 3: Các thiết bị hiện đại: máy, vi tính, đĩa CD, máy chiếu, băng đĩa 

hình,... 

4.2. Yêu cầu cơ bản sử dụng phƣơng tiện dạy học ở Tiểu học 

Tìm hiểu một số yêu cầu cơ bản khi sử dụng và khai thác hiệu quả của 

đồ dùng dạy học Toán. 

* Nhiệm vụ: 

- NV1: Thảo luận nhóm về một số yêu cầu cần đạt được (cần chú ý) khi sử 

dụng và khai thác đồ dùng dạy học Toán ở Tiểu học. 

- NV2: Ghi ra giấy các kết quả thảo luận và trình bày – nhận xét giữa các 

nhóm. 

Các kết luận cần rút ra: 

- Yêu cầu 1: Phải quan niệm đúng đắn về việc sử dụng đồ dùng tức là tạo ra 

chỗ dựa trực quan để phát triển tư duy trừu tượng cho học sinh trong quá trình học 

Toán. Vì thế phương tiện được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng. Cần 

thiết thì dùng, không cần thì thôi, tránh thủ tục hình thức. 

- Yêu cầu 2: Sử dụng phải đúng cách và mang lại hiệu quả thực sự. Muốn vậy 

các thao tác trên phương tiện phải chứa dụng ý sư phạm gợi mở cho HS hướng tới 

kiến thức, và thao tác trên phương tiện phải dứt khoát. 

- Yêu cầu 3: Phương châm cần tuân thủ trong khi sử dụng phương tiện đồ 

dùng dạy học trên lớp là: 

+ Những việc gì học sinh làm được hãy để cho các em tự làm trên các 

phương tiện đồ dùng cá nhân . 
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+ Những kinh nghiệm và kỹ năng về sử dụng đồ dùng học tập học sinh đã có thì 

phải được huy động tối đa. 

+ Những thao tác nào học sinh tiến hành chưa chuẩn xác phải được giáo viên 

sửa ngay. 

+ Những thao tác học sinh tiến hành chuẩn xác đem lại hiệu quả trong giờ 

học phải được khích lệ, khen ngợi kịp thời. 

+ Giáo viên chỉ làm mẫu trên đồ dùng khi học sinh không là được hoặc để 

xác nhận những kết quả học sinh đã làm hoặc chính xác hoá các thao tác đưa ra kết 

quả, hình ảnh trực quan đẹp nhất (có thể tận dụng ngay kết quả của học sinh nếu 

có thể). 

 

4.3. Giới thiệu một số đồ dùng dạy học Toán ở Tiểu học thông thƣờng 

Làm quen các phƣơng tiện và đồ dùng dạy học Toán ở giai đoạn một 

(Thô sơ) 

* Nhiệm vụ: 

- NV1: Chia nhóm để tìm hiểu cấu tạo và cách dùng rồi ghi ra giấy các 

phương tiện và đồ dùng dạy học Toán của các lớp 1, 2, 3 (nhóm 1 phần A, nhóm 2 

phần B, nhóm 3 phần C). 

- NV2:  

+ Đại diện các nhóm 1-3  lên trình bày giới thiệu cấu tạo và công dụng các 

phương tiện và đồ dùng dạy học Toán ở mỗi lớp. Nêu ví dụ cách dùng của một số 

phương tiện dạy học cụ thể. 

+ Mỗi nhóm cử 1 sinh viên thử sử dụng đồ dùng dạy học (yêu cầu không quá 

3 phút). 

- NV3: Nhận xét trình bày của các nhóm sinh viên, bổ sung (nhóm 4). 

Yêu cầu: 

- Sinh viên nắm được một cách khái quát về các đồ dùng dạy học Toán của 

giai đoạn 1 (từ lớp 1 tới lớp 3) 

- Biết được c sông dụng của các đồ dùng này. 

- Biết cách sử dụng hiệu quả một số đồ dùng. 

 

Một số kết luận cần rút ra: 

• Bộ đồ dùng dạy – học số học thƣờng gồm: 

 +  Bộ số từ 0 đến 9; 
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 +  Bộ các số 1, 10, 100, 1000, 10000; 

 +  Bộ dấu ( +, -, x, :, =, >, < ); 

 +  Que tính; 

 +  Các thẻ in chấm tròn; 

 +  Các loại bảng in ô vuông; 

 +  Các tấm nhựa trắng có ghi số; 

 +  Nhóm gồm 10 hình mỗi loại như: hình vuông, tam giác, hình tròn,… 

 

 

 

 

 

• Bộ đồ dùng dạy – học đại lƣợng và đo đại lƣợng thƣờng gồm: 

 +  Đồng hồ các loại;  

 +  Bộ các loại thước; 

 +  Bộ chai và phễu; 

 +  Cân đĩa và hộp quả cân; 

 

 

 

 

 

 

 

• Bộ đồ dùng dạy – học các yếu tố hình học thƣờng gồm: 

 +  Một số hình tròn;  

 +  Một số hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang…; 

 +  Một số hình tam giác thường, tam giác đều, tam giác vuông cân; 

 +  Eeke nhựa, thước thẳng; 

 +  Com pa; 

 +  Lưới ô vuông. 
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- Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết thực hành:  

Nêu ví dụ về sử dụng một số đồ dùng học tập cụ thể. 

 

4.4. Một số phƣơng tiện dạy học hiện đại có thể dùng trong dạy học Toán ở 

Tiểu học 

Tìm hiểu một số phƣơng tiện dạy học hiên đại có thể sử dụng trong dạy 

học toán ở tiểu học 

  - Giới thiệu phương tiện hiện đại dùng để dạy toán - máy chiếu (projecter), cấu 

tạo và cách sử dụng máy chiếu cho đúng kỹ thuật. 

1. Hƣớng dẫn sử dụng: 

1.1 Phích cắm dây nguồn và lỗ cắm điện phải vừa vặn. 

1.2 Cắm đúng và khít dây kết nối (VGA) giữa máy tính và máy chiếu. Khi 

cắm, cầm phần đầu cắm đẩy mạnh vào khe cắm. Khi tháo, không cầm phần dây 

mà cầm phần đầu cắm để kéo ra, không bẻ lên bẻ xuống phần dây cắm. Vặn vít cố 

định đầu cắm và máy. 

1.3 Mở nắp che đèn chiếu (nếu có) 

1.4 Không dùng tay hay bất cứ vật gì cọ sát lên đèn chiếu. 

1.5 Khởi động máy chiếu bằng cách bật công tắc nguồn phía sau (nếu có) 

sau đó nhấn nút POWER (1 lần). Trong trường hợp máy chiếu vừa tắt, để mở lại 

thì phải chờ cho quạt trong máy ngừng quay. 

1.6 Khi máy tính và máy chiếu đã kết nối và khởi động xong, nếu tín hiệu 

vẫn chưa xuất ra, cần lưu ý các điểm sau: 
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      1.6.a. Máy chiếu: Chọn đúng cổng suất tín hiệu (một số dòng AUTO) 

- TOSHIBA, SONY: Nhấn INPUT 

- NEC, ACER, OPTOMA: Nhấn SOURCE 

- PANASONIC: Nhấn INPUT SELECT 

      1.6.b. Máy tính xách tay: Mở cổng tín hiệu 

- TOSHIBA, HP, SHARP: Fn + F5 

- SONY, IBM: Fn + F7 

- PANASONIC, NEC: Fn + F3 

- DELL, EPSON: Fn + F8 

- FUJUTSU: Fn + F10 

- Hoặc nhấn : Fn + Phím có biểu tượng màn hình 

1.7. Điều chỉnh ZOOM để phóng to, thu nhỏ kích thước hình chiếu 

1.8. Điều chỉnh FOCUS để chỉnh độ nét hình (Một số dòng AUTO FOCUS) 

1.9. Đặt máy chiếu theo hướng chiếu vuông góc với màn chiếu (tường). 

Nếu hình chiếu lên màn (tường) có hình thang, chỉnh tăng giảm KEYSTONE (một 

số dòng AUTO SETUP, hoặc AUTO KEYSTONE) 

1.10. Tắt máy chiếu bằng cách nhấn nút POWER (2 lần). Chờ cho quạt của 

máy chiếu ngưng hẳn mới rút dây điện khỏi nguồn an toàn (tránh nguy cơ hư hỏng 

và giảm tuổi thọ đèn chiếu) 

 

2. Bảo trì vệ sinh máy: 

Sau khoảng 5 lần sử dụng máy, lấy các tấm lọc bụi (Filter) thường nằm bên 

hông máy ra dùng cọ mềm quét nhẹ để làm sạch các tấm lọc này (bảo đảm được 

hình ảnh và màu sắc của hình chiếu , tăng tuổi thọ bóng đèn). 

Khi hình ảnh và màu sắc của hình chiếu  có sự thay đổi rõ rệt (Không xuất 

hình hay cho hình trắng đen, có các đốm màu xuất hiện,…) nguyên nhân là do bụi 

bám vào các gương, kính lọc, kính phân cực,… hay chính các bộ phận CCD bên 

trong máy. 

 

 

 

 

 

 

- Giới thiệu các bước thiết kế bài giảng bằng phần mềm PowerPoint. 
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- Chia nhóm và thảo luận các vấn đề: 

+ Nguyên tắc thiết kế bài giảng điện tử bằng phần mềm Power Point. 

+ Các bước thiết kế bài giảng điện tử bằng phần mềm Power Point. 

Các kết luận cần rút ra: 

 Nguyên tắc thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Power Point: 

Các bài giảng điện tử thiết kế trên phần mềm Power Point cần đảm bảo một 

số nguyên tắc sau: 

Thứ nhất, đảm bảo tính khoa học: Nguyên tắc này yêu cầu nội dung của các 

slides phải phù hợp với nội dung bài giảng và đảm bảo được mục tiêu bài học đã 

xây dựng. Đồng thời thể hiện được tính cập nhật của phương tiện kĩ thuật hiện đại 

vào trong quá trình dạy học ở các nhà trường, làm cho nhà trường gắn với sự tiến 

bộ của khoa học và công nghệ mới 

Thứ hai, đảm bảo tính khả thi: Nguyên tắc này yêu cầu các bài giảng đó dạy 

được ngay ở trên lớp nếu có đủ các điều kiện phương tiện vật chất, đảm bảo tính 

tích cực hóa của người học và đảm bảo quỹ thời gian cho phép. 

Thứ ba, đảm bảo tính thẩm mĩ: Nguyên tắc này yêu cầu các tranh vẽ hoặc 

hình ảnh phải sáng sủa, rõ nét, tỉ lệ giữa các đường nét, hình khối phải cân xứng, 

màu sắc hài hòa, không làm chói mắt học sinh hay làm cho học sinh khó phân biệt 

các chi tiết, hình khối. Các slides phải tạo được sự thích thú cho giáo viên và học 

sinh khi sử dụng, kích thích lòng yêu nghề, yêu môn học. Các tranh ảnh đưa vào 

phải phù hợp với tâm lí của trẻ con. 

Thứ tư, nguyên tắc đảm bảo tính sư phạm: Nguyên tắc này nhằm đảm bảo 

các slides phải phù hợp với tiến trình bài giảng, phù hợp với khả năng tiếp thu kiến 

thức và kĩ năng, kĩ xảo của học sinh, giúp cho giáo viên có thể truyền đạt cho học 

sinh các kiến thức, kĩ xảo tay nghề phức tạp một cách thuận lợi, làm cho học sinh 

phát triển khả năng nhận thức và tư duy logic. Cấc nội dung cần thiết có thể gọi lại 

nhanh chóng.Đồng thời, các slides phải phù hợp với sự phát triển trí lực và tâm lí 

cũng như sự chuẩn bị học tập của học sinh. Như vậy, bài giảng sẽ gây được hứng 

thú, ham thích học tập của học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả của giờ học, 

không quá lạm dụng và tuyệt đối hoá phần mềm dạy học. 

 

  Các bước thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Power Point:  

a. Chuẩn bị “kịch bản” cho bài giảng: 

Trong bước này, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng, xác định 
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mục tiêu cần đạt được của bài học, từ đó có nội dung và phương pháp phù hợp. Đó 

chính là cơ sở để thiết kế các slides trong bài giảng. (Thực chất đây chính là bước 

soạn giáo án chi tiết cho bài giảng). 

b. Thiết kế các slides với nội dung trên, tạo những hình ảnh, hiệu ứng và các 

lệnh điều khiển phù hợp với yêu cầu sư phạm của bài giảng. 

c. Cài đặt cấu hình, sắp xếp các lệnh trình diễn cho các Slides show sao cho 

hợp lí với từng khoảng dừng và quỹ thời gian cho phép để chuẩn bị cho công việc 

trình diễn. 

d. Trình diễn bài giảng ở trên lớp. 

- Yêu cầu một số sinh viên phân tích các nguyên tắc để thấy được tầm quan trọng 

cũng của việc tuân thủ các nguyên tắc này. 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

- Chuẩn bị cho tiết thực hành: Yêu cầu mỗi nhóm chọn một nội dung môn Toán ở 

Tiểu học để soạn một tiết có thể dạy với sự hỗ trợ của máy chiếu và phần mềm 

Power Point. 

 

Chƣơng V: LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC 

(4 tiết = 2 tiết lý thuyết + 2 tiết bài tập) 

 

A. Mục tiêu: 

- Kiến thức: Giúp sinh viên 

+ Nắm được mục đích, ý nghĩa, tác dụng của kế hoạch dạy học của cả năm 

và từng tiết dạy học. 

+ Hiểu được cấu trúc của một kế hoạch dạy học cũng như cách lập kế hoạch 

dạy học ( cho toàn năm học và cho từng tiết dạy học) 

- Kĩ năng: hình thành và phát triển một số kỹ năng 

+ Biết cách lập kế hoạch dạy học cho từng năm học 

+ Biết cách lập kế hoạch dạy học cho từng tiết lên lớp cụ thể. 

 - Thái độ: 

  Hình thành ý thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tinh thần trách nhiệm khi 

lập kế hoạch bài học. 

B. Chuẩn bị 

1, Giảng viên  

  - Tài liệu chính:  
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      [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học (Tài liệu 

đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB đại học sư 

phạm, NXB Giáo dục, 2007; 

 - Tài liệu tham khảo: 

  [2] Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), NXB Giáo dục 

   [3]. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu ,Phương pháp dạy học Toán, NXB 

Giáo dục. 

2, Người học:  

    - Chuẩn bị tài liệu chính và tài liệu tham khảo giống của GV. 

  - Vở, bút, nháp, thước,… 

   - Đọc trước chương 5 Lập kế hoạch dạy học môn toán ở tiểu học 

               +  Kế hoạch dạy học cho từng năm học; 

               + Kế hoạch dạy học cho 1 tiết lên lớp 

C. Nội dung: 

1.1. Kế hoạch dạy học cho từng năm học: 

a. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa, tác dụng của kế hoạch dạy học. 

*  Thảo luận các vấn đề sau: 

1. Quan niệm thế nào là một kế hoạch dạy học nói chung và dạy học môn 

Toán ở TH nói riêng? 

2. Chương trình môn Toán ở TH có phải là một kế hoạch dạy học không? 

Phân biệt chương trình và kế hoạch dạy học. 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

1. Ý nghĩa của kế hoạch dạy học môn Toán: vạch rõ, sắp đặt tiến trình thực 

hiện chương trình dạy học ND môn Toán cho phù hợp với đối tượng cụ thể trong 

hoàn cảnh cụ thể về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học và thời gian triển khai. Nó 

tạo thế chủ động cho GV khi thực hiện chương trình dạy học, thấy rõ Nv cụ thể cho 

tới từng kì và từng tuần. 

2. So sánh: 

 

Kế hoạch dạy học môn Toán Chương trình dạy học môn Toán 

+ Một bản thể hiện tiến trình thực hiện các + Là bản quy định chung về mục tiêu dạy 
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ND môn Toán trong một học kì(năm học) ở 

một số lớp cụ thể. 

+ Cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình 

và SGK vào điều kiện cụ thể. Nghĩa là: 

- Tùy thuộc ít nhiều vào đối tượng học 

tập cụ thể. 

- Có một số chi tiết về đồ dùng dạy 

học và hình thức tổ chức thực hiện 

dạy học 

- Cụ thể hóa các mức độ yêu cầu về 

kiến thức, kĩ năng đối với ND dạy 

học cho đối tượng cụ thể. 

- Có thời gian, thời điểm thực thi các 

nội dung dạy học. 

- Các vấn đề về nội dung, hình thức, 

thời gian kiểm tra đánh giá định kì 

và cả năm. 

học, về các nội dung môn Toán bắt buộc 

đạt được với mọi đối tượng HS trong phạm 

vi của lớp nào đó ( hoặc cả bậc học). 

+ Không phụ thuộc vào đối tượng cụ thể ở 

một địa phương, lớp học nào đó. 

+ Không có các chi tiết về đồ dùng dạy học 

hoặc về hình thức tổ chức dạy học. 

+ Có hướng dẫn làm rõ mức độ yêu cầu về 

kiến thức và kĩ năng đối với các nội dung 

dạy học cần đạt được khi dạy học. 

+ Không quy định thời điểm thực thi nội 

dung dạy học một cách cụ thể. 

 

b. Tìm hiểu cấu trúc và cách xây dựng kế hoạch dạy học của năm học 

* Nhiệm vụ:  

NV1. Đọc kế hoạch dạy học trong SGK trang 132-134. 

NV2. Thảo luận để lựa chọn đúng các công việc cần làm khi xây dựng một 

kế hoạch dạy học của năm học cho một lớp ở TH. 

NV3. Thực hành xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán của năm học cho các 

lớp 1, 2, 4, 5 (mỗi tổ 1 lớp). 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

* Ví dụ: Kế hoạch năm học cho học sinh lớp 3 đối tượng đại trà 

     A. Mục tiêu dạy học môn toán lớp 3 

+ Về số học 

+ Về đo đai lượng 

+ Về hình học 

+ Về yếu tố thống kê 

+ Về giải toán 

    B. Kế hoạch cụ thể 

Nội dung Thời gian thực 

hiện 

Yêu cầu cần 

đạt 

Các KT trọng 

tâm 

Chú ý về PP 

& HT tổ chức 

Chuẩn bị đồ 

dùng 
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1. Các công việc cần làm khi xây dựng một kế hoạch dạy học của năm:  

+ Nghiên cứu kết quả học tập của đối tượng HS trong năm học trước. 

+ Tìm hiểu chương trình môn Toán của cả bậc học. 

+ Nghiên cứu kĩ chương trình môn Toán của lớp sẽ dạy trong năm. 

+ Tìm hiểu SGK + SGV + VBT và các tài liệu tham khảo. 

+ Tìm hiểu thời gian bắt đầu và kết thúc kì học, năm học để lập kế hoạch 

phân chia cụ thể. 

+ Nghiên cứu phân phối chương trình.  

      2.Trong kế hoạch dạy học của năm học cần thể hiện rõ các nội dung sau: 

+ Xác định đúng mục tiêu cần đạt được của môn Toán trong lớp sẽ dạy. 

Ngoài các mục tiêu chung nhất theo yêu cầu của chương trình, cần cụ thể hóa mục 

tiêu đối với đối tượng HS trong lớp sẽ dạy. 

+ Làm rõ ND trọng tâm của chương trình và lập kế hoạch chi tiết cho việc 

thực hiện các nội dung đó trong năm học. 

+ Phân phối thời gian cho từng nội dung một cách hợp lí. 

+ Lập kế hoạch đăng kí sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học. 

+ Liệt kê hệ thống tài liệu tham khảo cần thiết. 

+ Lập kế hoạch cho các hoạt động ngoại khóa. 

+ Điều chỉnh kế hoạch dạy học khi cần thiết, tùy thuộc vào điều kiện hoàn 

cảnh cụ thể. 

 

1.2. Kế hoạch dạy học cho từng tiết lên lớp 

a. Tìm hiểu kế hoạch dạy học 1 tiết lên lớp 

* Nhiệm vụ:  

NV1. Đọc kế hoạch dạy học bài “Diện tích hình bình hành” (Toán 4) trong 

SGK trang 137-139. 

NV2. Thảo luận để lựa chọn đúng các công việc cần làm khi xây dựng một 

kế hoạch dạy học của năm học cho một tiết dạy học Toán cụ thể ở TH (có vd minh 

họa). 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

1. Kế hoạch dạy học Toán cho một tiết (còn gọi là giáo án) là một bản thể 

hiện khá chi tiết tiến trình thực hiện một tiết dạy học trên lớp ( trong khoảng thời 
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gian 35 - 40 phút  tùy từng khối). Nó là sản phẩm của quá trình chuẩn bị cho giàu 

dạy học Toán và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của giờ dạy. 

2. Để xây dựng được một kế hoạch dạy học tốt, người GV cần thực hiện một 

số nhiệm vụ sau: 

+ Nghiên cứu nội dung Toán sẽ được dạy trong tiết học. 

+ Xem xét vai trò, vị trí của ND tiết dạy học trong chương trình và mối quan 

hệ với các tiết học trước và sau nó. 

+ Suy nghĩ tìm tòi các phương tiện dạy học, các đồ dùng minh họa sao cho 

hiệu quả giờ dạy tốt nhất. 

+ Tìm hiểu đối tượng tiếp thu nội dung tiết dạy, dự kiến các tình huống sư 

phạm khi thực thi tiết dạy. 

+ Trình bày kế hoạch dạy học. 

 

b. Tìm hiểu cấu trúc cơ bản của kế hoạch dạy học môn Toán cho 1 tiết 

lên lớp  

* Nhiệm vụ:  

NV1. Đọc kế hoạch dạy học bài “Diện tích hình bình hành” (Toán 4) trong 

SGK trang 137-139. 

NV2. Thảo luận và ghi ra giấy trả lời các câu hỏi sau: 

1. Cấu trúc của một kế hoạch dạy học toán (cho 1 tiết lên lớp) bao 

gồm mấy phần cơ bản? Đó là các phần nào? 

2. Trong mỗi phần của kế hoạch dạy học trình bày nội dung gì? Có gì 

đáng chú ý trong khi trình bày các nội dung đó? 

NV3. Trình bày các kết quả thảo luận. 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

 Nhìn chung một kế hoạch dạy học Toán ở TH gồm 3 phần cơ bản: 

1. Mục tiêu của tiết dạy: Ghi rõ các yêu cầu cần đạt sau tiết dạy học về kiến 

thức, kĩ năng, thái độ. Chú ý ngắn gọn nhưng đúng, đủ, cụ thể. 

2. Đồ dùng dạy học: Nêu rõ các đồ dùng của GV và HS cần chuẩn bị để đạt 

được hiệu quả cho giờ dạy. 

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu trên lớp: Bao gồm các cột ghi hoạt động 

của GV và học sinh, thời gian thực hiện, nội dung cơ bản, phương tiện dạy học. 

 

Giáo viên Học sinh 
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- Hỏi:............................................. 

- Yêu cầu:...................................... 

- Nhận xét – đánh giá:................... 

- Chính xác hoá cách làm:............. 

- Trả lời:.................................. 

- Thực hiện:............................... 

- Nhận xét bổ xung:.................. 

- Trình bày giải pháp:............... 

 

Thực hành: 

a) Thực hành soạn kế hoạch dạy học môn Toán cả năm học của một lớp (tự 

chọn) 

*) Nhiệm vụ: 

Thảo luận nhóm và xây dựng kế hoạch năm học trong chương trình môn Toán ở 

Tiểu học (trước khi đến lớp) 

- Nhóm 1,2: Soạn kế hoạch năm học Toán 2 

- Nhóm 3,4: Soạn kế hoạch năm học Toán 3. 

Các nhóm trao đổi thảo luận và trình bày kết quả thảo luận 

*) Chú ý: Xác định mục tiêu của kế hoạch dạy học cả năm học cần căn cứ 

vào mấy yếu tố sau: 

- Căn cứ vào nội dung chương trình 

- Căn cứ vào quan hệ lôgíc của chương trình năm học với chương trình các 

năm học trước sau đó hệ thống kiến thức. 

- Căn cứ vào đối tượng học sinh cụ thể trên địa bàn dạy học 

- Căn cứ vào điều kiện dạy học cụ thể: Phương tiện dạy học, cơ sở vật chất,... 

*) Cấu trúc cơ bản:  

- Mục tiêu dạy học môn Toán lớp...; 

- Nội dung; 

- Thời gian thực hiện từ...đến...; 

- Yêu cầu cần đạt; 

- Các kiến thức trọng tâm; 

- Chú ý về PP và HT tổ chức; 

- Đồ dùng dạy học cần thiết. 

b) Thực hành soạn kế hoạch tiết dạy học Toán ở Tiểu học (SV tiến hành 

soạn một bài trong chương trình Tiểu học) 

Thảo luận: Những khó khăn lớn thường gặp phải khi thực hành soạn kế 

hoạch bài học? 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 
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1. Yêu cầu cơ bản về kiến thức kĩ năng (Tài liệu chỉ đạo chuyên môn, NXB 

Giáo dục, 1998); Quy định về giảm tải nội dung học tập dành cho học sinh Tiểu 

học. NXB Giáo dục, 2000. 

2. Xem chương trình Tiểu học (ban hành kèm theo QĐ số 43/2001 QĐ – 

BGD  & ĐT ngày 9 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT), NXB Giáo 

dục, 2002. 

3. Lập kế hoạch năm học Toán 4, Toán 5. 

4. Lập kế hoạch dạy học bài “ Diện tích hình thoi “ _ SGK - Toán 4 

 

 

Chƣơng VI: DẠY HỌC SỐ HỌC VÀ CÁC PHÉP TÍNH  

Ở TIỂU HỌC 

(10 tiết = 5 lí thuyết + 4 bài tập + 1 kiểm tra) 

 

A. Mục tiêu: 

  - Kiến thức: Giúp sinh viên 

 Nắm được mục đích, yêu cầu nội dung và PPDH các hệ thống số ở TH và 

có khả năng thực hiện tốt công việc dạy học các nội dung đó ở TH 

- Kĩ năng: hình thành và phát triển một số kỹ năng: 

+ Phân tích chương trình, soạn kế hoạch dạy học. 

+ Biết cách thiết kế bài tập tương ứng. 

+ Biết thực hiện các bước trong quá trình dạy học theo đúng yêu cầu về ND 

và PPDH. 

  - Thái độ:  

Bồi dưỡng sự tự tin, phong thái đúng mực khi giảng dạy một ND Số học 

trong chương trình Toán TH. 

B. Chuẩn bị  

1, Giảng viên:  

  - Tài liệu chính:  

      [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học (Tài liệu 

đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB đại học sư 

phạm, NXB Giáo dục, 2007; 

 - Tài liệu tham khảo: 

  [2] Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), NXB Giáo dục 
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   [3]. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu ,Phương pháp dạy học Toán, NXB 

Giáo dục. 

2, Người học:  

    - Chuẩn bị tài liệu chính và tài liệu tham khảo giống của GV. 

   - Vở, bút, nháp, thước,… 

   - Đọc trước chương 5: Dạy học số và các phép tính. 

C. Nội dung: 

6.1. DẠY HỌC SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP TÍNH 

a. Tìm hiểu các nội dung dạy học số tự nhiên trong SGK môn Toán ở 

Tiểu học (Tóm lƣợc theo vấn đề vòng tròn số) 

* Nhiệm vụ:  

NV1. Thảo luận và ghi ra giấy một số nội dung cơ bản về STN trong SGK 

Toán các lớp ở Tiểu học. 

NV2. Một số cá nhân trình bày các nội dung đã tóm lược từ SGK. 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý hoàn thiện. 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

Nội dung dạy học số tự nhiên trong SGK môn Toán ở Tiểu học: 

    - Dạy khái niệm số tự nhiên (biểu tượng; đọc; viết; phân tích cấu tạo hàng lớp 

của các số tự nhiên). 

   - So sánh, sắp thứ tự, các số tự nhiên có nhiều chữ số. 

   - 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia, số tự nhiên có nhiều chữ số. 

   - Tính chất của dãy số tự nhiên (chẵn, lẻ, chia hết,...). 

 

b. Tìm hiểu mục đích và yêu cầu dạy học số tự nhiên ở Tiểu học 

* Nhiệm vụ:  

NV1. Đọc Chương trình môn Toán ở Tiểu học (tr 27-41). Ghi tóm lược các yêu 

cầu cơ bản cần đạt được về kiến thức, kĩ năng, thái độ khi dạy STN cho HS Tiểu học 

NV2. Thảo luận nhóm về mục đích, yêu cầu cơ bản khi dạy học STN cho HS 

Tiểu học. 

NV3. Trình bày các kết quả thảo luận. 

  Một số kết luận cần đưa ra:  

1. Mục đích dạy học STN ở TH nhằm trang bị cho HS Tiểu học một số kiến 

thức cơ bản về STN. HS biết đếm và có kĩ năng đếm số lượng các đồ vật trong hiện 
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thực khách quan, biểu thị đúng kết quả của phép đếm. Biết được mối quan hệ số 

lượng trong đời sống hàng ngày. Trang bị các kĩ năng tính nhẩm, tính viết trên các 

số tự nhiên có nhiều chữ số cho HS Tiểu học. 

2. Yêu cầu tối thiểu cần đạt được là: 

+ Biết đếm, đọc, viết, phân tích cấu tạo hàng của các số tự nhiên có nhiều 

chữ số. Biết so sánh và sắp thứ tự các số tự nhiên có nhiều chữ số. 

+ Có kĩ năng thực hiện thành thạo 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia trên các 

số tự nhiên. 

+ Thuộc tính chất của các phép tính, các quy tắc tính nhẩm để tính giá trị 

biểu thức số và biểu thức có chứa chữ; tính nhẩm trong một số tình huống đơn giản 

vận dụng vào thực tế. 

 Tìm hiểu  phương pháp dạy học khái niệm số tự nhiên ở Tiểu học  

* Nhiệm vụ:  

NV1. Đọc một bài dạy khái niệm số tự nhiên ở trong SGK Toán 1. 

NV2. Thảo luận nhóm về các bước hình thành khái niệm STN khi dạy học 

STN cho HS Tiểu học. 

NV3. Trình bày các kết quả thảo luận. 

  Một số kết luận cần đưa ra:  

1. Việc hình thành khái niệm số tự nhiên tuân theo 5 bước như sau: 

Bước 1: GV nêu nv nhận thức, định hướng sự chú ý và nhu cầu nhận thức 

của HS. 

Bước 2: GV tổ chức các hoạt động của HS trên phương tiện cụ thể để tích lũy 

các dấu hiệu có liên quan. 

Bước 3:Trừu tượng hóa: loại bỏ dần các dấu hiệu không phải bản chất, thay 

thế các hình ảnh trực quan cụ thể bằng mô hình tượng trưng chỉ giữ lại các dấu hiệu 

đặc trưng (số lượng). 

Bước 4: Khái quát hóa, làm quen với kí hiệu, tên gọi, tập viết chính xác kí 

hiệu số, nhận dạng kí hiệu số, vị trí của số trong dãy các số đã được học. 

Bước 5: Chỉ ra các tập hợp đồ vật (trong thực tế khách quan) biểu hiện đúng 

số mới. 

2. Chú ý: 

+ Số 0 được dạy sau bài “Số 9” thông qua hoạt động kiến tạo hình ảnh của 

tập hợp rỗng. 

+ Các số tự nhiên trong phạm vi 10 hình thành theo nguyên tắc đếm them 1, 
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các số tự nhiên có nhiều chữ số hình thành theo nguyên tắc ghép các đơn vị, chục, 

trăm… 

+ Khi hình thành một số mới thì cũng xác định ngay thứ tự của số đó trong 

dãy số tự nhiên và so sánh với các số đã biết trên cơ sở khái niệm số liền trước, số 

liền sau của một số tự nhiên. 

 Tìm hiểu phương  pháp dạy học so sánh, sắp thứ tự các số tự  nhiên 

   * Nhiệm vụ:  

NV1. Đọc các bài về quan hệ “>, <, =” và các bài so sánh STN trong SGK 

Toán 1, 2, 3. 

NV2. Thảo luận nhóm về phương pháp thực hiện khi dạy học so sánh, sắp 

thứ tự các STN khi dạy học STN cho HS Tiểu học. 

NV3. Trình bày các kết quả thảo luận. 

  Một số kết luận cần đưa ra:  

1. Để hình thành cách so sánh các STN trong phạm vi 10 cho HS lớp 1 bằng 

phương pháp trực quan cụ thể, GV tổ chức hoạt động nối tương ứng 1-1 giữa các 

đồ vật gần gũi giúp cho HS nhận biết được sự nhiều hơn, ít hơn giữa các tập hợp, từ 

đó hình thành khái niệm số lớn, số bé. Chú ý 3 thao tác: 

+ Nối tương ứng 1-1 giữa các đồ vật của 2 tập hợp cụ thể. 

+ Diễn tả bằng ngôn ngữ tự nhiên (nhiều hơn-ít hơn). 

+ Chính xác hóa bằng ngôn ngữ và kí hiệu toán học. 

2. Dạy học so sánh STN trong pham vi 100 (1000) đều dựa vào nguyên tắc 

tren nhưng ban đầu rút ra nhận xét khái quát và so sánh theo số hàng trăm, hàng 

chục, đơn vị. 

3. Dạy học so sánh STN trong phạm vi 100000 và lớn hơn dựa vào phân tích 

cấu tạo hàng của STN. Từ đó hình thành quy tắc tổng quát so sánh STN. 

 

 Tìm hiểu phương pháp dạy học các phép tính trên các số tự nhiên  

*  Nhiệm vụ:  

NV1. Đọc các bài về các phép cộng, trừ, nhân, chia  STN trong SGV Toán 1, 

2, 3. 

NV2. Thảo luận nhóm về các bước và phương pháp thực hiện khi dạy học 

các phép tính trên STN khi dạy học STN cho HS Tiểu học. 

NV3. Trình bày các kết quả thảo luận. 

  Một số kết luận cần đưa ra:  
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     Hình thành các phép tính trên STN cho HS Tiểu học tiến hành theo các bước: 

+ Bước 1: Hình thành khái niệm phép tính ( gồm biểu tượng, ý nghĩa, dấu 

phép tính, tên gọi thành phần). 

+ Bước 2: Hình thành kĩ thuật tính, bao gồm: kĩ thuật tính trong bảng và kĩ 

thuật tính ngoài bảng. 

+ Bước 3: Rèn kĩ năng tính với 4 phép tính. Chú ý nghiên cứu kĩ các mức độ 

yêu cầu cho từng phép tính ở từng lớp, từng tiết. 

+ Bước 4: Hình thành các tính chất của các phép tính và các quy tắc tính 

nhẩm nhanh kết quả tính. Chú ý giúp HS hiểu tính chất và cơ sở của quy tắc tính 

nhẩm, lựa chọn các dạng bài tập thích hợp để HS thực hành tính nhẩm. 

 

6.2. DẠY HỌC PHÂN SỐ VÀ CÁC PHÉP TÍNH 

a. Tìm hiểu nội dung dạy học phân số trong SGK môn Toán ở Tiểu học  

* Nhiệm vụ:  

NV1. Tự nghiên cứu và ghi ra giấy một số nội dung cơ bản về phân số trong 

SGK Toán các lớp ở Tiểu học (Sv thực hiện trước khi tới lớp). 

NV2. Một số cá nhân trình bày các nội dung đã tóm lược từ SGK. 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý hoàn thiện. 

 

b. Tìm hiểu mục đích, yêu cầu dạy học phân số ở Tiểu học 

* Nhiệm vụ:  

NV1. Thảo luận nhóm và ghi ra giấy mục đích, yêu cầu dạy học nội dung 

phân số ở TH. 

NV2. Đại diện các nhóm trình bày các nội dung đã tóm lược từ SGK. 

NV3. Nhận xét, đánh giá, góp ý hoàn thiện. 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

1. Dạy học phân số ở TH nhằm cung cấp cho HS một loại số mới, biểu diễn 

thương đúng của hai số tự nhiên; đáp ứng nhu cầu biểu diễn chính xác các số đo đại 

lượng trong đời sống thực tiễn. Từ đó có cơ sở để so sánh, tính toán giá trị các đại 

lượng. 

2. Yêu cầu tối thiểu cần đạt được là: 

+ Học sinh có biểu tượng đúng về phân số, biết được ý nghĩa của tử số, mẫu 

số trong các trường hợp cụ thể. Biết đọc viết đúng các phân số. 

+ Biết tính chất cơ bản của phân số và vận dụng được khi cần thiết (rút gọn 

và quy đồng mẫu số các phân số). 
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+ Biết so sánh và sắp thức tự các phân số (cùng mẫu và khác mẫu).  

 

c. Phƣơng pháp dạy học phân số ở Tiểu học 

1) Tìm hiểu PPDH khái niệm phân số ở Tiểu học. 

Khái niệm phân số ở Tiểu học chính thức giới thiệu ở Toán 4. Tuy nhiên quá 

trình tiếp cận khái niệm quá dài (qua 3 lớp 2,3,4) và thể hiện cách tiếp cận khá tự 

nhiên là: 

Cách 1: Tiếp cần kiểu tập hợp (ở Toán 2) 

Dựa vào việc so sánh số lượng của tập so với toàn bộ tập đó. 

Ví dụ: 
5

3
 số hình là hình tam giác 

 

 

 

 

 

 

Cách 2: Tiếp cận kiểu diện tích (ở Toán 3) 

  Ví dụ:  

Dựa vào diện tích một số hình cơ bản (hình vuông, hình chữ nhật), chia 

thành các phần bằng nhau, qua đó quan tâm đến một số phần nào đó, làm nảy sinh 

khái niệm phân số.  

Cách 3: Tiếp cận kiểu phép chia (ở Toán 4) 

  Ví dụ: Có 1 quả cam chia đều cho 2 người. Nếu dùng số tự nhiên thì ta nói là 

không chia được hay mỗi người được không quả, còn dư nguyên một quả. Tuy vậy 

mỗi người nhận được nửa quả cam. Vì thế xuất hiện số mới biểu thị lượng cam mỗi 

người có: 

 1 : 2 = 
1

2
 (

1

2
 gọi là phân số) 

Cách 4: Tiếp cận trên tia số  

Cách 5: Tiếp cận kiểu tỷ số 
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  Ví dụ: Tỷ số giữa hình tròn với số hình vuông là 
4

3
 ;

a
a b

b

 
 

 
 

  

 

 

 

2) Tìm hiểu PPDH tính chất bằng nhau của phân số (SV nghiên cứu giáo trình) 

3) Tìm hiểu PPDH 4 phép tính về phân số (SV nghiên cứu giáo trình) 

 

Thực hành: 

1. Thảo luận nhóm: 

   Chia lớp thành 4 nhóm  

NV 1. Phân tích phương pháp dạy so sánh hai số tự nhiên bất kì. Minh họa 

bằng ví dụ? 

NV 2. Dự kiến kế hoạch hướng dẫn học sinh giải bài tập: Tìm 5 phân số có 

mẫu số là 5 đồng thời lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3 sau đó biểu diễn chúng trên tia số. 

2. Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 

3. GV kết luận: 

- PP so sánh hai số tự nhiên bất kỳ: 

+ Xếp thứ tự các số TN trong vòng các số đến 20: vận dụng cấu tạo số hay 

vận dụng phép đếm 

+ Các số có nhiều chữ số ở vòng sau: 

 Trong 2 STN, số nào nhiều chữ số (nhiều hàng hơn thì lớn hơn) 

VD: 1000 > 999 vì số 1000 có nhiều chữ số hơn. 

 

6.3. DẠY HỌC YẾU TỐ ĐẠI SỐ Ở TIỂU HỌC 

I. Nội dung dạy học yếu tố đại số ở TH. 

1. Các nội dung về yếu tố đại số trong chương trình môn Toán ở Tiểu học. 

   Nội dung yếu tố đại số trong môn Toán Tiểu học gồm: 

- Biểu thức số 

VD: Tính: 5 + 3, 5 – 3, 43 : 3 + 2,…. 

- Biểu thức chứa chữ 

VD: Tính giá trị biểu thức sau: 

  mn + 5 biết m = 3, n = 2 
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- Phương trình đơn giản 

VD: (Toán 1):          + 3 = 5 

- Bất đẳng thức, đẳng thức và bất phương trình. 

VD: Tìm số tự nhiên x thoả mãn: x < 5 

 

2. Mục đích, yêu cầu cơ bản khi dạy yếu tố đại số ở Tiểu học 

+ Mục đích: 

  - Giúp học sinh củng cố, phát triển khái quát hoá một số kiến thức số học. 

   - Giúp HS có một số hiểu biết ban đầu sơ giản về dùng chữ thay số, về biểu thức 

toán học ,về phương trình và bất phương trình đơn giản. 

  - Chuẩn bị một số kiến thức ban đầu cho việc học môn đại số ở trung học cơ sở 

 + Yêu cầu: 

   - HS biết dùng chữ thay số. 

   - HS biết đọc, biết viết, biết cách tính giá trị biểu thức số có tới 3 dấu phép tính, 

biểu thức chứa 1,2,3 chữ,… có dấu ngoặc và không có dấu ngoặc. 

   - HS biết cách giải và thực hành giải đúng cách giải các phương trình, bất phương 

trình đơn giản theo phương pháp phù hợp với yêu cầu ở Tiểu học. 

   - Biết sử dụng thành thạo các kí hiệu >, < , = để xác lập các đẳng thức, bất đẳng 

thức số. 

   - Biết vận dụng để giải quyết tình huống đơn giản có liên quan. 

 

II. Phƣơng pháp dạy học yếu tố đại số cho HS Tiểu học: 

1. Đối với việc dạy học biểu thức số học: 

a) Đọc biểu thức số 

  - Đối với biểu thức số có 2 dấu phép tính ta hướng dẫn cách đọc 

 5 + 3 là “Tổng của 5 và 3” 

 … 

  - Đối với các biểu thức số có nhiều hơn một phép tính, ta hướng dẫn học sinh đọc 

theo thứ tự viết (từ trái qua phải, đọc số rồi đọc dấu phép tính cho tới hết), viết theo 

thứ tự đọc. 

b) Hình thành và rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức số cần chuẩn bị cho HS kĩ 

năng tính trên các hệ thống số một cách chắc chắn. Trang bị cho học sinh biết quy 

tắc về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức đó là: 

  - Nếu biểu thức chỉ có dấu +, - hoặc  , : thì thực hiện phép tính từ trái sang phải 

(theo trình tự viết) 
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VD: Tính 

  15 – 6 + 9 = 9 + 9 = 18 

  36 : 4   7 = 9   7 = 63 

  - Nếu biểu thức có chứa cả bốn phép tính thì thực hiện phép nhân, chia trước; 

cộng, trừ sau. 

VD:  

  3 + 7   2 = 3 + 14 = 17 

  - Nếu biểu thức có chứa cả dấu ngoặc thì thực hiện phép tính trong ngoặc trước 

(theo 2 quy tắc đã biết), sau đó thực hiện phép tính ngoài ngoặc (theo hai quy tắc đã 

biết) 

VD: 

  5   (9 - 4) = 5   5 = 25. 

  Việc rèn luyện kĩ năng tính giá trị biểu thức số cần lựa chọn hoặc thiết kế các dạng 

bài tập giúp HS bộc lộ khả năng thực hành, vận dụng quy tắc (những dạng Tests 

hoặc các phản ví dụ,…) 

 

2. Đối với biểu thức chứa chữ: 

a) Hình thành khái niệm biểu thức chứa chữ: 

  Bước 1: Nêu tình huống thực tiễn làm xuất hiện yếu tố chưa xác định (Biến đổi) 

  Bước 2: Tạo đk để HS tập diễn đạt và gán các giá trị số cho các yếu tố biến đổi đó 

(quy nạp) 

  Bước 3: Khái quát hoá, hình thành khái niệm biểu thức chứa chữ. 

  Bước 4: Giới thiệu giá trị của các chữ và giá trị biểu thức chứa chữ. Hình thành kĩ 

năng tính. 

b) Rèn luyện kĩ năng tính giá trị biểu thức chứa chữ, chú ý 3 thao tác cơ bản: 

  Thao tác 1: Thay giá trị số vào các chữ trong biểu thức cho chính xác. 

  Thao tác 2: Thực hiện tính giá trị (theo các quy tắc tính giá trị biểu thức số) 

  Thao tác 3: Diễn đạt kết quả dưới dạng mệnh đề “Nếu…thì” 

 

3. Đối với việc dạy các phương trình đơn giản: 

  - Giai đoạn 1 (Giai đoạn chuẩn bị): Ở giai đoạn này HS làm quen bước đầu với 

các dạng tìm ẩn số như: Điền vào ô trống   (          + 3 = 5) 

  - Giai đoạn 2: Hình thành kĩ năng giải 6 dạng phương trình cơ bản (chủ yếu ở 

Toán 2 và 3) gồm: 

 Dạng 1: Tìm một số hạng của tổng 
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 Dạng 2: Tìm số bị trừ 

 Dạng 3: Tìm một thừa số của tích 

 Dạng 4: Tìm số bị chia 

 Dạng 5: Tìm số trừ 

 Dạng 6: Tìm số chia 

  PP giải các dạng này là tuân thủ các quy tắc tìm thành phần chưa biết trong phép 

tính. Một chú ý tức thì đó là HS có kĩ năng xác định đúng thành phần tên gọi trong 

các phép tính và thuộc quy tắc tính và có kĩ năng tính đúng. Thiếu một trong ba 

điều đó thì đều dẫn tới sai sót trong quá trình giải 

  - Giai đoạn 3: Rèn kĩ năng giải và vận dụng các quy tắc. Giai đoạn này chủ yếu 

trong chương trình toán 4, toán 5. HS vận dụng quy tắc để lần lượt quy các phương 

trình đã cho về một trong các dạng cơ bản đã biết cách giải. 

 

4. Đối với việc dạy giải các bất phương trình, bất đẳng thức và đẳng thức: 

  VD: Tìm 3 giá trị của x là các số thập phạn thoả mãn 1 < x < 2  

Ở bậc Tiểu học các bất phương trình thường rất đơn giản bởi HS chưa được 

trang bị về các tính chất của bất đẳng thức và bất phương trình tương đương vì vậy 

kiến thức cơ sở giúp học sinh có thể giải được các bất phương trình đó là: quan hệ 

thứ tự trên các tập hợp số và so sánh các số 

  VD: Tìm x sao cho 4 + x < 10 

Đối với HS lớp 3 có thể trình bày như sau: 

  Ta thấy x có thể nhận các giá trị là: x = 1,2,3,4,5 vì: 

- Khi x = 1 ta có 4 + x = 4 + 1 = 5 mà 5 < 10 vậy chọn x = 1 

- …. 

 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

1. Tự chọn và HD học sinh giải một phương trình hoặc bất phương trình trong 

SGK Toán 4 hoặc Toán 5. 

2. Tự chọn một bài tập về tính giá trị biểu thức chứa chữ. Hướng dẫn học sinh giải. 

3. Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước cho các tiết giảng sau: 

- Phần dạy học số tự nhiên: 

+ Bài: Bảng nhân 5 (Toán 2) 

- Phần dạy học phân số: 

+ Bài: Phép cộng phân số (T1- Toán 4) 

- Phần dạy học số thập phân: 
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+ Bài: Cộng hai số thập phân.( Toán 5) 

+ Bài: Nhân một số thập phân với một số thập phân.( Toán 5) 

 

 Thực hành tập soạn - tập giảng - kiểm tra 

Mục đích, yêu cầu: 

- Sinh viên nắm được các bước trong tiến trình lên lớp một tiết dạy học Toán ở 

Tiểu học. 

- Biết vận dụng lý thuyết để tự mình thực hiện một tiết lên lớp. 

- Nắm được tiêu chuẩn trong các mặt về phương pháp dạy học số và các phép 

tính và thể hiện được điều đó. 

- Rèn luyện các mặt kỹ năng sư phạm, làm quen với công việc của giáo viên, 

khắc phục các điểm yếu về tâm lý khi đứng trước học sinh.  

- Biết các quan sát, ghi chép trong một tiết dự giờ, đóng góp ý kiến chuyên 

môn. 

Chuẩn bị trước khi lên giảng:  

  * GV chia lớp thành 8 nhóm lần lượt lên giảng (từng nhóm lên trình bày lấy điểm 

kiểm tra) 

  * Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước cho các tiết giảng sau: 

- Phần dạy học số tự nhiên: 

+ Bài: Bảng nhân 5 (Toán 2) 

+ Bài: 100 trừ đi một số ( Toán 2) 

- Phần dạy học phân số: 

+ Bài: Phép cộng phân số (T1- Toán 4) 

+ Bài: Phép nhân phân số (Toán 4) 

- Phần dạy học số thập phân: 

+ Bài: Cộng hai số thập phân. 

+ Bài: Nhân một số thập phân với một số thập phân. 

  * Yêu cầu chuẩn bị đầy đủ giáo án và phương tiện dạy học phục vụ cho nội dung 

tiết học. 

Phần tập giảng của sinh viên: 

- Đối với các tiết giảng của bài “Bảng nhân 5” và bài “100 trừ đi một số”: 

giảng cả bài. 

- Đối với các tiết giảng “Phép cộng phân số” và “Phép nhân phân số” yêu cầu 

chỉ thực hiện hoạt động giúp học sinh hình thành quy tắc của phép tính. 



 

 

69 

- Với các bài “Cộng hai số thập phân” và “Nhân một số thập phân với một số 

thập phân”: giảng cả bài. 

Đối với các sinh viên dưới lớp: 

- Yêu cầu các sinh viên trong tổ đóng vai học sinh. 

- Các sinh viên trong lớp ghi chép nội dung thực hiện của bạn ( phần hoạt 

động của thầy và trò). 

Sau khi sinh viên tập giảng thực hiện xong: 

- Yêu cầu các sinh viên có nhận xét và góp ý về các mặt sau: 

+ Phương pháp tổ chức dạy học được thực hiện là gì? Đã đạt yêu cầu chưa? 

Có những điểm nào cần bổ xung? 

+ Hệ thống câu hỏi, gợi ý của giáo viên đã đạt yêu cầu chưa? Có phải thay đổi 

gì không? 

+ Các ý kiến đóng góp khác về sử dụng phương tiện trực quan, trình bày bảng, 

tác phong… 

- Giảng viên cho ý kiến nhận xét về mặt của tiết dạy như công tác chuẩn bị 

(giáo án và phương tiện trực quan), nội dung, phương pháp, trình bày, tác phong… 

 

Chƣơng VII: DẠY HỌC YẾU TỐ HÌNH HỌC 

(6 tiết = 3 tiết lý thuyết + 3 tiết bài tập) 

 

A. Mục tiêu: 

  - Kiến thức: Sinh viên nắm được: 

-  Mục tiêu, nội dung, PPDH yếu tố hình học ở Tiểu học; 

-  Luận điểm cơ bản, hoạt động chủ yếu khi hình thành biểu tượng hình học 

cho học sinh Tiểu học; 

-  Tổ chức các hoạt động hình học. 

  - Kĩ năng: Sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng: 

-  Xác định mục tiêu dạy học nội dung hìn học cụ thể; 

-  Phân tích đặc điểm cấu trúc nội dung, cách thể hiện yếu tố hình học; 

- Lập kế hoạch dạy học yếu tố hình học một bài học và tổ chức kế hoạch 

dạy học. 

  - Thái độ: 

Bồi dưỡng nhận thức về khả năng phát triển trí tưởng tượng không gian 

trong dạy học yếu tố hình học cho học sinh Tiểu học. 

B. Chuẩn bị  
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 1, Giảng viên:  

  - Tài liệu chính:  

     [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học (Tài liệu 

đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB đại học sư 

phạm, NXB Giáo dục, 2007; 

 - Tài liệu tham khảo: 

  [2] Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), NXB Giáo dục 

   [3]. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu ,Phương pháp dạy học Toán, NXB 

Giáo dục. 

2, Người học:  

    - Chuẩn bị tài liệu chính và tài liệu tham khảo giống của GV. 

   - Vở, bút, nháp, thước,… 

   - Đọc trước chương 7 dạy học yếu tố hình học. 

C. Nội dung: 

7.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC YẾU TỐ HÌNH HỌC Ở 

TIỂU HỌC 

a. Tìm hiểu mục tiêu dạy học yếu tố hình học ở Tiểu học 

* Thảo luận các vấn đề sau: 

1. Nêu mục tiêu dạy học yếu tố hình học ở Tiểu học? 

2. Nêu yêu cầu cơ bản cần đạt được đối với học sinh Tiểu học? 

  Một số kết luận cần rút ra: 

1. Mục tiêu dạy học các yếu tố hình học ở Tiểu học: 

a. Nhận biết được một số hình học, từ nhận biết tổng thể tiến lên nhận 

biết theo đặc điểm, tính chất cà các yếu tố của hình để có biểu 

tượng ngày càng chính xác, đầy đủ về hình. 

b. Có ý niệm về đại lượng hình học như độ dài đoạn thẳng, chu vi, 

diện tích, thể tích một số hình hình học thường gặp; có khái niệm 

ban đầu về phép đo các đại lượng hình học. 

c. Bước đầu hình thành và rèn luyện kỹ năng thực hành như đo độ dài 

đoạn thẳng, vẽ hình, xếp ghép hình; đặc biệt có kĩ năng tính toán 

với các số đo đại lượng hình học. 

d. Bước đầu là quen với các thao tác phân tích, tổng hợp hình; phát 
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triển trí tưởng tượng không gian. 

e. Bồi dưỡng khả năng áp dụng kiến thức về đo đại lượng hình học 

gắn với số học vào thực tiễn đơn giản; nâng cao nhận thức về hình 

học đo lường. 

2. Yêu cầu cơ bản: như tài liệu trang 188. 

b. Tìm hiểu đặc điểm về nội dung dạy học yếu tố hình học 

  * Nhiệm vụ: sinh viên tự tham khảo trong tài liệu trang 190. 

    Một số kết luận đưa ra: 

  - Về cấu trúc nội dung: (SV nghiên cứu SGK Toán Tiểu học và giáo trình) 

  - Đặc điểm: 

+ Nội dung yếu tố hình học được sắp xếp đan xen với các mạch kiến thức 

khác, phù hợp với sự phát triển từng giai đoạn nhận thức của học sinh. 

Chẳng hạn, hình vuông, hình chữ nhật được giới thiệu tổng thể ở lớp 1, lớp 2 đến 

lớp 3. HS nhận biết các hình này với các đặc điểm về yếu tố cạnh, góc các hình đó. 

Giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng trước khi học hình tròn để học sinh nhận thức 

O là trung điểm của đường kính, mối liên hệ bán kính bằng 1/2 đưởng kính. Các 

bài toán tính chu vi, diện tích số liệu về các số đo thống nhất với phạm vị các số 

đang học. 

+ Ở đầu cấp chỉ yêu cầu học sinh nêu đúng tên hình ở dạng tổng thể, chưa 

yêu cầu nhận ra hình vuông cũng là hình chữ nhật, hình chữ nhật cũng là hình tứ 

giác,… 

+ Trong cách thể hiện nội dung yếu tố hình học trong SGK, tính trực quan 

của các hình ảnh hình học đã được quan tâm một cách đúng mức. Các dạng bài 

luyện tập thực hành; nhận dạng hình; đo độ dài, tính chu vi, diện tích; vẽ hình, gấp, 

xếp hình,…được tăng cường nhằm rèn luyện, phát triển tư duy, trí tưởng tượng cho 

học sinh. 

HĐ 3: Tìm hiểu về phƣơng pháp dạy học yếu tố hình học  

* Nhiệm vụ: 

1. Xem băng hình bài “ Hình chữ nhật”, quan sát và ghi chép hoạt động của 

thầy và trò. 

2. Thảo luận: Các hoạt động hình học ở Tiểu học. 

  Một số kết luận cần đưa ra:  Các hoạt động hình học ở Tiểu học bao gồm: 

- Hoạt động “thuần túy” hình học: nhận dạng, vẽ hình, cắt ghép hình, xếp hình. 

- Hoạt động về hìn học đo lường mà cốt lõi là tính toán với số đo các đại lượng. 

- Hoạt động giải các bài toán có nội dung hình học, có sự kết hợp giữa hình 
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học, số học và đại lượng hình học giúp học sinh làm quen với phương pháp suy 

luận, suy diễn, vận dụng kiến thức đã học giải quyết tình huống thực tiễn đơn giản. 

7.2. DẠY HỌC HÌNH THÀNH CÁC BIỂU TƢỢNG VỀ HÌNH HỌC Ở TIỂU 

HỌC 

a. Tìm hiểu các luận điểm cơ bản trong dạy học hình thành biểu tƣợng 

hình học ở Tiểu học 

* Thảo luận vấn đề sau: 

Con đường hình thành biểu tượng hình học cho học sinh tiểu học? 

  Một số kết luận cần đưa ra: 

   * Dạy học hình thành biểu tượng hình học ở Tiểu học 

Việc hình thành các biểu tượng hình học ở Tiểu học tuân theo các quy luật 

chung mà lí luận nhận thức đã đúc kết: 

 

 

 

 

 

- Qua quan sát một đồ vật, hiện tượng bên ngoài, tri giác cho ta một “hình 

ảnh” về đồ vật, hiện tượng. Có thể quan niệm “hình ảnh” đó là “biểu tượng tượng 

hình” về đồ vật, hiện tượng – “hình ảnh tinh thần”, “Hình ảnh tinh thần” là hình ảnh 

trong óc, nó tương tự như tri giác nhưng không phải là một kết quả trực tiếp. 

- Ở Tiểu học, hình thành biểu tượng hình học là việc xác định biểu tượng 

thông qua mô tả hay biểu diễn trực quan, hoặc đối chiếu so sánh với các biểu tượng 

đã có. Chẳng hạn: “điểm” được minh họa bằng 1 chấm nhỏ trên giấy; có biểu tượng 

về “góc” từ hình ảnh 2 kim đồng hồ tạo ra 1 góc, … Không dùng định nghĩa theo 

quan niệm của lôgíc hình thức, định nghĩa theo chủng và sự khác biệt về loại trong 

hình thành biểu tượng hình học cho học sinh Tiểu học. 

 

b. Tìm hiểu các hoạt động dạy học chủ yểu khi hình thành biểu tƣợng 

hình học cho học sinh Tiểu học 

* Nhiệm vụ:  

1. Xem băng hình bài “Hình chữ nhật”. 

2.Thảo luận theo tổ: các hoạt động chủ yếu có thể tiến hành dạy học hình 

thành biểu tượng hình học ở Tiểu học. 

  Một số kết luận cần đưa ra:  

Đồ vật 

hiện 

tượng 

cảm tính 

Tri 

giác 
Biểu 

tượng 

Khái 

niệm 

(thuật 

ngữ) 



 

 

73 

Khi dạy học hình thành biểu tượng hình học cho HS Tiểu học có thể tiến 

hành các hoạt động sau: 

- Liên hệ các kiến thức dã học để chuyển sang biểu tượng hình học mới. 

- Dùng đồ dùng trực quan hoặc liên hệ với các đồ vật trong thực tế có hình 

dạng hình học thích hợp giúp HS có “hình ảnh”,  có biểu tượng hình học 

và nhận biết hình đó. 

- Dùng “phản ví dụ” để củng cố biểu tượng hình học. 

- Giáo viên không nên làm thay hoặc hướng dẫn quá kĩ mà nên tạo điều 

kiện cho HS hoạt động: vẽ hình, cắt ghép, xếp hình, đo đạc, tự tính toán 

để tìm kết quả. 

 

c. Vận dụng các luận điểm, các hoạt động dạy học hình thành biểu 

tƣợng hình học cho học sinh Tiểu học và nội dung cụ thể 

* Nhiệm vụ:  

  - Xem các hoạt động dạy học chủ yếu khi tổ chức cho học sinh học bài “mét” 

1. Hoạt động theo nhóm: lập kế hoạch dạy học. 

2. Trình bày kết quả. 

3. Nhận xét, góp ý. 

4. Rút ra cách dạy phù hợp nhất cho loại bài này. 

Một số gợi ý: 

    Tổ chức học sinh học tập bài: Mét (lớp 2) 

- Hoạt động 1 (Tạo tình huống gợi VĐ): GV yêu cầu HS chỉ ra trên thước kẻ 

đoạn thẳng có độ dài 1cm, 1dm và vẽ ra giấy các đoạn thẳng có độ dài vừa nêu trên. 

GV đưa ra các que có độ dài 1m và hỏi: bằng cách nào biết được độ dài các 

que này? (có thể tổ chức hoạt động theo nhóm) 

GV hướng dẫn HS liên hệ với các kiến thức, kĩ năng đã học, thảo luận để tìm 

cách đo (HS có thể dùng đơn vị đo đã học dm hoặc cm để đo, có thể tái tạo đơn vị 

đo khác để đo, chưa yêu cầu kết quả chính xác của phép đo) 

    (HS phát hiện VĐ): Việc đo độ dài các que, sử dụng các đơn vị đo đã biết là cm, 

dm không thuận lợi, từ đó để tạo độ dài các que, từ đó để đo độ dài các que, cần sử 

dụng đơn vị đo mới. 

GV giới thiệu: ngoài các đơn vị đo đã học là cm, dm để thuận tiện trong việc 

đo độ dài dác đoạn thẳng còn có đơn vị đo là “mét” và dụng cụ đo là cái thước mét 

HS quan sát, so sánh độ dài 1m với sải tay mình. 

HS đọc, viết đơn vị đo theo mét  
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- Hoạt động 2: Tìm mối quan hệ giữa mét với dm. 

HS đo độ dài đoạn thẳng có độ dài 1m cho sẵn bằng thước mét và ghi lại kết 

quả đo. Sau đó, đo lại bằng thước 1dm và ghi lại kết quả đo, từ đó rút ra mối quan 

hệ: 1m = 10dm 

Tương tự với mqh giữa m và cm   

- Hoạt động 3:Học sinh tiến hành đo. 

   Đo độ dài đoạn thẳng bằng thước mét 

GV lưu ý HS thao tác, kĩ thuật đo 

    Hướng dẫn học sinh làm bài tập 

Như vậy việc tổ chức học sinh học tập bài “Mét” nói riêng, dạy học các biểu 

tượng hình học nói chung theo định hướng: kiến thức mới không đưa ra dưới dạng 

có sẵn, GV tổ chức, HD học sinh học tập tích cực, linh hoạt bằng nhiều hình thức 

(cá nhân, nhóm, cả lớp) để phát triển và giải quyết vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức 

mới, tự vận dụng kiến thức đã học vào thực hành một cách chủ động với sự giúp đỡ 

của các đồ dùng học tập một cách hợp lý, đảm bảo cho sự phát triển cao nhất năng 

lực của từng cá nhân học sinh. 

Như vậy qua việc tổ chức hoạt động học tập bài “mét” nói riêng, dạy học các 

biểu tượng hình học nói chung theo định hướng: kiến thức không đưa ra dưới dạng 

có sẵn, GV tổ chức HD học sinh hoạt động tích cực, linh hoạt bằng nhiều hình thức 

(cá nhân, nhóm, cả lớp) để phát triển và giải quyết vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức 

mới, tự vận dụng kiến thức đã học vào thực hành một cách chủ động với sự hỗ trợ 

của các đồ dung học tập một cách hợp lý, đảm bảo cho sự phát triển cao nhất năng 

lực của từng cá nhân học sinh. 

 

7.3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÌNH HỌC Ở TIỂU HỌC 

a. Cách tổ chức hoạt động nhận dạng các đối tƣợng hình học cho HS 

Tiểu học. 

+ Nhận dạng hình hình học được tiến hành bằng trực giác, tri giác. Quá trình 

đó diễn ra như sau: 

  - Giới thiệu mẫu vật (GV đưa ra tấm bìa hình tròn và giới thiệu đây là hình tròn) 

  - Giới thiệu “mẫu hình học” (Vẽ và giới thiệu hình) 

  - HS tìm những vật có dạng hình học đang học 

+ Nhận dạng hình học theo đặc điểm của hình: HS không cần đối chiếu với 

“vật mẫu” mà căn cứ vào đặc điểm của hình để nhận dạng hình đó 

  VD: Trong hình vẽ bên có: 
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a) Có mấy hình tam giác 

b) Có mấy hình tứ giác 

 

 

b. Cách tổ chức hoạt động vẽ hình cho học sinh tiểu học. 

- Vẽ hình không kèm theo điều kiện nào: Vẽ đoạn thẳng, tam giác, hình 

tròn,… tùy ý cả về vị trí, kích thước, quy trình. Cần hướng dẫn học sinh vẽ một 

cách hợp lý: chẳng hạn muốn vẽ đường thẳng thì xác định 2 điểm rồi nối 2 điểm đó 

bằng thước thẳng. 

- Vẽ hình theo yếu tố cho trước chẳng hạn: Dùng eke vẽ góc vuông biết đỉnh 

và một cạnh cho trước (Toán 3, tr. 43) 

- Vẽ hình trong tình huống phức tạp chẳng hạn kẻ them một đoạn thẳng vào 

mỗi hình sau để được: 

 

 

 

a) Ba hình tam giác  b) Hai hình tam giác 

 

 

 

 

   + Các dụng cụ vẽ hình gồm: thước thẳng, eke, compa 

   + Các thao tác cơ bản trong vẽ hình gồm: Vẽ đoạn thẳng, vẽ góc vuông, vẽ đường 

thẳng vuông góc, vẽ đường thẳng song song, vẽ đường tròn. 

 

c. Các hoạt động cắt, ghép các hình hình học cho HS Tiểu học  

(SV nghiên cứu giáo trình) 

 

d. Tìm hiểu cách tổ chức giải bài toán có nội dung hình học cho HS tiểu 

học 

  - Các bài toán có nội dung hình học ở Tiểu học thường thể hiện dưới dạng: 

+ Tính chu vi, diện tích, thể tích của hình bằng cách áp dụng trực tiếp các 

công thức  

+ Tính kích thước các hình nhờ vào công thức tính chu vi, diện tích, thể tích 

của hình. 
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+ Kết hợp nội dung hình học với việc vận dụng kiến thức số học 

  - Trong dạy học giải bài toán có nội dung hình học cần phải giúp học sinh: 

+ Nắm vững công thức tính chu vi, diện tích, thể tích các hình. 

+ Rèn luyện kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo, sử dụng các đơn vị đo trong 

bài toán. 

+ Nắm vững các quy tắc cơ bản của phép tính số học.  

 

7.4. PHÁT TRIỂN TRÍ TƢỞNG TƢỢNG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH 

TIỂU HỌC 

a. Cách phát triển trí tƣởng tƣợng không gian qua dạy học hình thành 

biểu tƣợng hình học cho HS tiểu học. 

Do đặc điểm tâm lí của HS tiểu học, cơ sở việc dạy các yếu tố hình học chưa 

thể dựa trên phép suy diễn mà chủ yếu dựa trên quan sát, kết hợp quan điểm logic 

và quan điểm phát triển tâm lí lứa tuổi. 

Để HS có biểu tượng hình học, trước hết HS phải quan sát đồ vật, hiện tượng, từ 

đó có “biểu tượng tượng hình” về đồ vật, hiện tượng đó. Việc chuyển từ biểu tượng 

sang khái niệm được bắt nguồn từ các hoạt động và thao tác logic tổng quát. 

- Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng đọc mô tả bằng hình ảnh cụ thể ở giai đoạn 

đầu. 

- Ở giai đoạn tiếp theo, điểm và đoạn thẳng được gắn với hình hình học. 

  Ví dụ: 

       

 

 

b. Cách phát triển trí tƣởng tƣợng không gian qua vẽ hình, cắt, ghép 

hình cho HS Tiểu học 

Đặc trưng cơ bản của hình học là hình vẽ. Việc vẽ hình đòi hỏi các kĩ năng 

sử dụng các dụng cụ như: thước, eke, compa,…. Để vẽ được hình học dù theo các 

yếu tố cho trước hay không có them điều kiện nào người học đều phải hình dung 

các bước của quá trình tạo hình. 

  Ngay việc vẽ hình theo mẫu, một mặt HS củng cố biểu tượng hình học, mặt khác 

phát triển trí tưởng tượng không gian một cách phong phú cho học sinh 

  VD: Vẽ hình theo mẫu (Toán 2) 

 

 

Điểm A Điểm B Đoạn thẳng AB 

A B A B 
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D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

* Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước cho các tiết giảng sau: 

- Chu vi hình vuông (SGK toán 3) 

- Diện tích hình chữ nhật (SGK Toán 3) 

- Diện tích hình tam giác ( SGK Toán 5) 

- Diện tích hình thang (SGK Toán 5) 

 

* Thực hành tập soạn - tập giảng: 

      - Yêu cầu sinh viên thực hành soạn - giảng về nội dung dạy học yếu tố hình học 

ở Tiểu học. 

      - Sinh viên thực hiện tiết dạy. 

      - GV cùng cả lớp rút kinh nghiệm các tiết dạy của sinh viên. 

* Yêu cầu các sinh viên có nhận xét và góp ý về các mặt sau: 

+ Phương pháp tổ chức dạy học được thực hiện là gì? Đã đạt yêu cầu chưa? 

Có những điểm nào cần bổ xung? 

+ Hệ thống câu hỏi, gợi ý của giáo viên đã đạt yêu cầu chưa? Có phải thay đổi 

gì không? 

 

Chƣơng VIII: DẠY HỌC ĐẠI LƢỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƢỢNG 

(3 tiết = 2 lí thuyết + 1 thực hành) 

 

A. Mục tiêu 

  - Kiến thức: Giúp SV nắm được: 

+ Nội dung dạy học các đại lượng ở Tiểu học 

+ Từng nội dung kiến thức và kĩ năng phân bố ở từng lớp 

+ Nắm được các yêu cầu cơ bản khi dạy đại lượng ở Tiểu học 

  - Kĩ năng:  
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Có kĩ năng tổ chức dạy học một số tình huống dạy học cơ bản khi dạy đại lượng 

ở Tiểu học. 

- Thái độ: 

Có ý thức tổ chức hoạt động tích cực của học sinh khi dạy đai lượng 

Có ý thức gắn việc dạy học đại lượng với các tình huống thực tế 

Có ý thức gắn việc dạy học đại lượng với các kiến thức ở mạch kiến thức khác. 

B. Chuẩn bị  

 1. Giảng viên:  

  - Tài liệu chính:  

     [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học (Tài liệu 

đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB đại học sư 

phạm, NXB Giáo dục, 2007; 

 - Tài liệu tham khảo: 

  [2] Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), NXB Giáo dục 

   [3]. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu ,Phương pháp dạy học Toán, NXB 

Giáo dục. 

2.  Người học:  

    - Chuẩn bị tài liệu chính và tài liệu tham khảo giống của GV. 

   - Vở, bút, nháp, thước,… 

   - Đọc trước chương 8 dạy học đại lượng và đo đại lượng. 

C. Nội dung: 

8.1. NỘI DUNG DẠY HỌC ĐẠI LƢỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƢỢNG 

* Mục đích, nội dung, định hướng dạy các đại lượng ở Tiểu học 

  - Nội dung: (SV nghiên cứu SGK Tiểu học) 

  - Mục đích: 

+ Hình thành ở HS biểu tượng về các đại lượng, các đơn vị đo đại lượng 

thường gặp trong cuộc sống. Có kĩ năng sử dụng các dụng cụ đo đại lượng, đổi đơn 

vị đo và tính toán với các số đo đại lượng. 

+ Góp phần củng cố các kiến thức và kĩ năng trong các tuyến kiến thức khác 

như số và các phép tính, các yếu tố hình học, các yếu tố thống kê,… 

+ Góp phần phát triển các thao tác trí tuệ như: phân tích, tổng hợp, khái quát 

hoá,… 
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  - Định hướng chungvề dạy học đại lượng và đo đại lượng ở Tiểu học: 

Việc dạy học các đại lượng thường đảm bảo yêu cầu sau: 

  - Hình thành ở HS biểu tượng về đại lượng: Làm cho HS cảm nhận về đại lượng 

đã cho, chẳng hạn: dài - ngắn, nặng – nhẹ, to – nhỏ,… 

  - Dạy về đơn vị đo đại lượng và phép đo đại lượng, hệ thống đơn vị đo đại lượng 

* Nhiệm vụ:  

  1. Hãy kể tên các đại lượng và cách dạy học đại lượng đó ở Tiểu học theo định 

hướng chung đã nêu trên. 

  2. Định hướng chung khi dạy các đại lượng ở Tiểu học? 

 

8.2. MỘT SỐ GỢI Ý VỀ DẠY HỌC MỘT SỐ ĐẠI LƢỢNG CỤ THỂ 

* PPDH một số đại lượng cụ thể: 

 Dạy học đại lượng độ dài và đo độ dài 

  - Hình thành biểu tượng độ dài: 

GV cho HS so sánh độ dài cái bút chì và cái thước kẻ xem cái nào dài hơn. 

Khi đó HS sẽ so sánh trực tiếo bằng thao tác “so đũa”, so sánh trực tiếp độ dài của 

bút chì và thước, kết luận rằng thước dài hơn. Việc tổ chức hoạt động so ánh độ dài 

trên nhiều đối tượng thật sẽ giúp HS có cảm nhận tốt về “độ dài” 

  - Đơn vị độ dài 

+ Đơn vị đo không chuẩn 

  VD: Khi đo độ dài bảng viết của lớp, ta có thể đo bằng thước kẻ, kết quả chiều dài 

bảng bằng 5 (chiều dài ) thước kẻ, như vậy trong phép đo này ta có: 

+ Đại lượng cần đo là chiều dài bảng lớp 

+ Đơn vị đo là thước kẻ 

+ Số đo là 5 

+ Đơn vị đo chuẩn 

  Khi tổ chức cho HS đo độ dài bằng các độ dài không chuẩn (gang tay, bước 

chân…) sẽ nảy sinh tình huống mới: kết quả độ dài của cùng một vật nào đó sẽ 

khác nhau tuỳ thuộc từng HS.Chẳng hạn, đo độ dài bảng viết lớp học bằng gang 

tay, do gang tay các bạn khác nhau nên kết quả khác nhau. 

Để giải quyết mâu thuẫn này, HS thấy cần thống nhất dùng một đơn vị đo chung, 

đó là đơn vị đo chuẩn dùng chung cho tất cả mọi người. Các đơn vị đo độ dài được 

giới thiệu dần theo từng lớp, phù hợp với khả năng nhận thức của HS. 

  - Ước lượng độ dài 

Cùng với việc dạy các đơn vị đo độ dài và giới thiệu công cụ đo độ dài. 
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D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

1. Hãy nêu các phương án dạy học đại lượng cụ thể khác nhau. Cần nêu rõ: 

- Mục tiêu dạy học 

- Nội dung dạy học 

- Lựa chọn các phương pháp và hình thức dạy học 

2. Lập kế hoạch dạy học bài “ Yến - tạ - tấn“ _ SGK - Toán 4 

 

     * Thực hành tập soạn - tập giảng: 

- Sinh viên soạn - giảng về dạy học đại lượng và đo đại lượng trong môn Toán ở 

Tiểu học. 

- Sinh viên thực hiện tiết dạy. 

- GV cùng cả lớp rút kinh nghiệm các tiết dạy của sinh viên. 

* Yêu cầu các sinh viên có nhận xét và góp ý về các mặt sau: 

+ Phương pháp tổ chức dạy học được thực hiện là gì? Đã đạt yêu cầu chưa? 

Có những điểm nào cần bổ xung? 

+ Hệ thống câu hỏi, gợi ý của giáo viên đã đạt yêu cầu chưa? Có phải thay đổi 

gì không? 

Lập kế hoạch dạy học bài “ Yến - tạ - tấn“ _ SGK - Toán 4 

 

Chƣơng IX: DẠY HỌC “CÁC YẾU TỐ THỐNG KÊ” TRONG MÔN TOÁN 

TIỂU HỌC 

(2 tiết = 1 lí thuyết + 1 bài tập) 

A. Mục tiêu 

    - Kiến thức: Giúp sinh viên nắm được: 

+ Vai trò, vị trí, mục tiêu và quan điểm xây dựng nội dung chủ đề “ Các yếu 

tố thống kê” (YTTK) trong môn toán ở Tiểu học. 

+ Nội dung dạy học “Các YTTK” trong môn Toán ở Tiểu học. 

+ Phương pháp dạy học “Các YTTK” ở Tiểu học. 

    - Kĩ năng: 

Có kĩ năng dạy học các bài cụ thể có liên quan đến “thống kê” ở các lớp 

trong nhà trường tiểu học. 

  - Thái độ: 

Có ý thức vận dụng quan điểm “thống kê” trong thực tế dạy học hàng ngày. 

     B. Chuẩn bị  

    1. Giảng viên:  
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           - Tài liệu chính:  

     [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học (Tài liệu 

đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB đại học sư 

phạm, NXB Giáo dục, 2007; 

        - Tài liệu tham khảo: 

  [2] Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), NXB Giáo dục 

   [3]. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu ,Phương pháp dạy học Toán, NXB 

Giáo dục. 

  2.  Người học:  

- Chuẩn bị tài liệu chính và tài liệu tham khảo giống của GV. 

- Vở, bút, nháp, thước,… 

- Đọc trước chương 9 dạy học các yếu tố thông kê trong môn toán ở tiểu học 

C. Nội dung: 

9.1. CÁC YTTK TRONG CHƢƠNG TRÌNH TOÁN TIỂU HỌC 

* Nhiệm vụ:  

- HS nghiên cứu giáo trình rồi thảo luận chung cả lớp để nắm được: Vai trò, 

vị trí, mục tiêu, quan điểm dạy học “Các YTTK” trong nhà trường Tiểu học. 

  Một số kết luận cần đưa ra:  

Hầu hết các hoạt động thực tiễn của loài người đều cần đến “thống kê” (TK). 

TK là tài liệu thu thập. lưu giữ phân tích và xử lý các số liệu cần thiết cho một mục 

đích, một hoạt động nào đó ở một nơi, trong một thời gian nào đó. Ví dụ: Một nhà 

máy cần thống kê các khoản thu chi hàng tháng, hàng năm; một trường học phải 

thống kê điểm số của HS… 

    Trong đời sống hàng ngày HS gặp một cách ngẫu nhiên rất nhiều tri thức 

thống kê. Nếu nhà trường tổ chức cho HS làm quen với các tri thức về thống kê sẽ 

góp phần thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa các kiến thức toán học trong nhà 

trường với thực tiễn phong phú của đời sống. 

    Mục tiêu dạy học “Các YTTK” trong môn Toán ở Tiểu học: 

 Giúp HS làm quen với một số tri thức chứa đựng các YTTK. Từ đó tạo cơ 

sở để HS bước đầu có biểu tượng trực quan về “thống kê” 

 Góp phần chuẩn bị, rèn luyện và củng cố một số kĩ năng TK thường thức, 

phù hợp với trình độ nhận thức của HS Tiểu học 
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 Góp phần rèn luyện “Tư duy TK”, rèn luyện tính ham hiểu biết, yêu khoa 

học phong cách làm việc khoa học phong cách làm việc khoa học, tỉ mỉ, kiên 

trì, rèn luyện ý thức vận dụng kiến thức thống kê vào các môn học khác và 

vào cuộc sống. 

Qua điểm xây dựng nội dung chủ đề “Các YTTK” trong môn Toán ở Tiểu học: 

 Nội dung dạy học “Các YTTK” chủ yếu được tích hợp trong nội dung dạy 

học Số học và Đo lường 

 Tích hợp nội dung dạy học các YTTK với các kiến thức của các khoa hịc 

khác. 

 Nội dung dạy học các YTTK phải được thực hiện trong mối liên hệ gắn bó 

với thực tiễn sinh hoạt, đời sống và phù hợp với trình độ nhận thức của HS. 

 Tăng cường bài tập thực hành, tiết thực hành có chứa nội dung về các 

YTTK. 

 Trình bày theo chủ đề riêng về các YTTK. 

 

9.2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC “CÁC YTTK” TRONG 

MÔN TOÁN 

* Nhiệm vụ:  

 - Sinh viên đọc SGK từ lớp 3 đến lớp 5 rồi lựa chọn và tiến hành soạn một 

bài về chủ đề “YTTK”. Ghi vắn tắt những điểm cần lưu ý về các PPDH đã được sử 

dụng trong bài học đó. 

   Một số kết luận cần đưa ra:  

   - Thảo luận nhóm để thống nhất về: 

 Thiết kế bài giảng đã chọn ở trên: Xác định mục tiêu, các phương pháp tổ 

chức hoạt động cho HS, tiến trình dạy học, sử dụng dụng đồ dùng dạy học. 

 Cần quan tâm một số chú ý sau đây về PPDH chủ đề “Các YTTK” trong 

môn Toán theo chương trình Tiểu học mới: 

+ Tăng cường định hướng tích hợp 

+ Tăng cường thực hành 

+ Tận dụng cơ hội trình bày theo chủ đề riêng về các YTTK để HS được làm 

quen và được cung cấp tri thức về TK, đồng thời góp phàn rèn luyện “tư duy thống 

kê” 
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+ Một trong những điều kiện để đạt được mục đích dạy học là GV cần nắm 

vững cấu trúc và mức độ nội dung cũng như phương pháp tổ chức các hoạt động 

học tập cho HS. 

 D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

1. Phân tích nội dung và PPDH các “YTTK” trong SGK Toán ( các lớp 3,4,5) của 

chương trình tiểu học mới. 

2. Phân tích những ưu điểm cà khó khăn của việc vận dụng các PHDH tích cực. Sử 

dụng hình thức trò chơi học tập trong dạy học các YTTK. Nêu ví dụ cụ thể? 

 

 * Thực hành tập soạn - tập giảng: 

 Sinh viên tập soạn- giảng về dạy học “ Các yếu tố thống kê” trong môn toán 

ở Tiểu học 

+ Tổ 1, 2 soạn bài: “Tìm số trung bình cộng”_Toán 4 

+ Tổ 3, 4 soạn bài: “Làm quen với thống kê số liệu”_Toán 3 

 Sinh viên thực hành tập giảng. 

 GV cùng cả lớp nhận xét và rút kinh nghiệm tiết dạy của sinh viên. 

* Yêu cầu các sinh viên có nhận xét và góp ý về các mặt sau: 

+ Phương pháp tổ chức dạy học được thực hiện là gì? Đã đạt yêu cầu chưa? 

Có những điểm nào cần bổ xung? 

+ Hệ thống câu hỏi, gợi ý của giáo viên đã đạt yêu cầu chưa? Có phải thay đổi 

gì không? 

 

 

 

 

CHƢƠNG X: DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 

(15tiết = 4 lí thuyết + 10 thực hành + 1 kiểm tra) 

 

A. Mục tiêu: 

  - Kiến thức: Giúp SV có những hiểu biết: 

+ Các dạng toán thường gặp trong dạy toán ở Tiểu học 

+ Nắm được cách phân loại các dạng toán. 

+ Về phương pháp và cách thức tổ chức dạy học giải toán cho học sinh tiểu học 

+ Trình độ chuẩn học tập giải toán ở tiểu học 
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+ Một số phương pháp thường dùng trong giải toán ở Tiểu học. 

  - Kĩ năng: Hình thành và phát triển một số kĩ năng: 

+ Vận dụng các bước giải toán trong dạy giải toán ở Tiểu học 

+Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong khai thác và sang tác một số bài toán ở 

Tiểu học 

+ Vận dụng một số phương pháp và thủ thuật thường dùng trong giải toán ở 

Tiểu học 

+ Thiết kế các bài tập toán ở Tiểu học 

  - Thái độ: Bồi dưỡng cho sinh viên: 

+ Niềm say mê trong dạy học toán ở Tiểu học. 

+ Tinh thần trách nhiệm trong dạy học Toán. 

         B. Chuẩn bị  

          1. Giảng viên:  

           - Tài liệu chính:  

              [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu học 

(Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), NXB 

ại học sư phạm, NXB Giáo dục, 2007; 

          - Tài liệu tham khảo: 

             [2] Sách giáo khoa và sách giáo viên (từ lớp 1 đến lớp 5), NXB Giáo dục 

             [3]. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu ,Phương pháp dạy học Toán,     

            NXB Giáo dục. 

  2.  Người học:  

     - Chuẩn bị tài liệu chính và tài liệu tham khảo giống của GV. 

    - Vở, bút, nháp, thước,… 

    - Đọc trước chương 10 dạy học giải toán có lời văn. 

C. Nội dung: 

10.1. TỔNG QUAN VỀ DẠY HỌC GIẢI TOÁN 

1. Tìm hiểu chung về giải toán có lời văn 

- Hoạt động cơ bản của người làm toán là giải toán. Trong dạy học toán, các 

yêu cầu cơ bản được sắp xếp có chủ định trong từng lớp, tạo thành một hệ thống 

các yêu cầu từ thấp đến cao, từ lớp 1 đến lớp 5, trong sự kết hợp chặt chẽ với lí 
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thuyết. Nhiều yêu cầu cơ bản của giải toán được trải ra ở nhiều lớp nên việc nắm 

chắc yêu cầu ở từng lớp là rất quan trọng. Đặc biệt phải nắm vững trình độ chuẩn 

của dạy giải toán ở từng lớp. 

- Thông qua bài làm của học sinh, GV vừa đánh giá được học sinh, vừa đánh 

giá được hiệu quả giảng dạy của mình, từ đó GV điều chỉnh cách dạy của thầy và 

cách học của trò.   

- Giải toán giúp HS có thói quen và khả năng suy nghĩ độc lập, linh hoạt, 

sáng tạo. 

- Trình độ chuẩn của phần giải toán (có lời văn): (SV nghiên cứu SGK và 

SGV Tiểu học) 

 

2. Phân loại các bài toán trong chương trình tiểu học 

  Các bài toán ở Tiểu học thường được phân chia thành các bài toán đơn và các bài 

toán hợp. Theo cách phân loại trước đây: 

  - Bài toán được giải bằng một phép tính được gọi là bài toán đơn 

 VD: An có 12 hòn bi. Tùng nhiều hơn An 6 hòn bi. Hỏi Tùng có bao nhiêu hòn bi? 

  Các bài toán đơn có thể chia thành 5 nhóm: 

Nhóm 1: Các bài toán đơn thể hiện ý nghĩa cụ thể của các phép tính số học 

Nhóm 2: Các bài toán đơn thể hiện mối quan hệ giữa thành phần và kết quả 

phép tính 

Nhóm 3: Các bài toán đơn phát triển them ý nghĩa mới của phép tính số học 

Nhóm 4: Các bài toán đơn liên quan đến phân số và tỉ số 

Nhóm 5: Các bài toán đơn áp dụng các công thức 

  - Bài toán cần ít nhất hai phép toán để giải được gọi là bài toán hợp. 

 VD: Tùng có 12 hòn bi, An có nhiều hơn Tùng 6 hòn bi. Hỏi cả hai bạn có bao 

nhiêu hòn bi? 

 Các bài toán hợp được chia thành 2 nhóm: 

Nhóm 1: Gồm các bài toán mà cách giải không nêu thành mẫu, được gọi là các 

bài toán không điển hình: 

- Giải bài toán có đến 2 bước tính với mối quan hệ trực tiếp và đơn giản. 

- Giải các bài toán có đến 2 hoặc 3 bước tính có sử dụng phân số 

Nhóm 2: Gồm các bài toán mà quá trình giải có phương pháp giải riêng cho 

từng dạng bài toán, trong dạy học toán ở Tiểu học ta gọi là các bài toán điển hình: 

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

- Tìm hai số biết tổng hoặc hiệu và tỷ số của chúng. 
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- Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng 

- Tìm số trung bình cộng 

- Các bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận 

- Các bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch 

* Nhiệm vụ: Yêu cầu sinh viên nêu 2 VD cho mỗi loại bài toán sau: 

a) Bài toán đơn 

b) Bài toán hợp 

c) Bài toán điển hình 

d) Bài toán không điển hình 

 

3. Tổ chức dạy giải toán ở chương trình tiểu học: 

+ Hoạt động chuẩn bị: 

- Trong nhiều trường hợp (nhất là với các lớp đầu cấp), HS cần được rèn luyện 

các thao tác giải toán thông qua hoạt động với các nhóm đồ vật, tranh ảnh hoặc 

hình vẽ. 

- Các bài toán liên quan đến các đai lượng và mối quan hệ giữa các đại lượng là 

một phần quan trọng trong giải toán ở Tiểu học. Vì thế học sinh cần được rèn luyện 

kĩ năng đo đại lượng, tính toán trên các số đo đại lượng 

- Việc giải bài toán hợp thực chất là giải hệ thống các bài toán đơn. Vì vậy việc 

dạy kĩ các bài toán đơn là một công việc chuẩn bị tốt cho bài toán hợp. 

+ Hoạt động làm quen với việc giải toán 

- Làm cho HS nắm được các bước cần thiết của quá trình giải toán và rèn luyện 

kĩ năng thực hiện các bước đó một cách thành thạo 

- Làm cho HS nắm được và có kĩ năng vận dụng các phương pháp chung cũng 

như thủ thuật giải toán vào việc giải các bài toán một cách hiệu quả. 

Bước 1: Tìm hiểu kĩ đề bài 

    1) Để hiểu nội dung đề bài, HS cần hiểu cách diễn đạt bằng lời văn của đề bài 

    2) Mỗi bài toán bao gồm 3 yếu tố: 

 * Dữ kiện bài toán 

 * Những ẩn số 

 * Những điều kiện 

    3) GV cần hướng dẫn đầu bài toán dưới dạng ngắn gọn 

 Bước 2: Lập kế hoạch giải 

1) Phương pháp phân tích để sàng lọc 

2) Phân tích thông qua tổng hợp 
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  Ví dụ: Có bao cách chọn 3 số tự nhiên từ các số : 12, 13, 14, 15, 16, 17 sao cho 

tổng 3 số là số chẵn? 

Để giúp HS tìm được hướng giải của bài toán, ta vận dụng phân tích thông qua 

tổng hợp. 

 Bước 3: Thực hiện kế hoạch giải 

 Hoạt động này bao gồm việc thực hiện các phép tính đã nêu trong kế hoạch giải 

bài toán và trình bày bài giải. 

 Bước 4: Kiểm tra lời giải và đánh giái cách giải 

- Kiểm tra rà soát lại công việc giải bài toán 

- Tìm cách giải khác và so sánh các cách giải. 

- Suy nghĩ khai thác đề bài toán. 

+ Hình thành và rèn luyện kĩ năng giải toán 

- Để hoàn thành năng lực khái quát hoá và kĩ năng giải toán, rèn luyện năng lực 

sáng tạo trong học tập, ta cần tiến hành các hoạt động sau: 

a) Giải các bài toán nâng dần mức độ phức tạp trong mối quan hệ giữa các 

số đã cho và số phải tìm hoặc điều kiện bài toán 

b) Giải bài toán bằng nhiều cách khác nhau 

c) Tiếp xúc với các bài toán thiếu hoặc thừa dữ kiện 

d) Giải các bài toán trong đó phải xét tới nhiều khả năng xảy ra để chọn 

được một khả năng thoả mãn điều kiện đầu bài 

e) Lập và biến đổi bài toán theo một số hình thức. 

 

10.2. THỰC HÀNH GIẢI TOÁN Ở TIỂU HỌC 

1. Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng 

* Khái niệm: Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng (SĐĐT) là một phương pháp 

giải toán ở Tiểu học, trong đó mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và đại lượng 

phải tìm trong bài toán được biểu diễn bởi các đoạn thẳng. 

Việc lựa chọn độ dài của các đoạn thẳng để biểu diễn các đại lượng và sắp xếp 

thứ tự các đoạn thẳng tròn sơ đồ một cách hợp lí sẽ giúp HS đi đến lời giải một 

cách tường minh. 

Phương pháp SĐĐT được dùng thường xuyên và rộng rãi trong môn Toán ở 

Tiểu học. Nó được ứng dụng để giải các bài toán đơn, các bài toán hợp, một số 

dạng toán có lời văn điển hình, dạy hình thành khái niệm về số trung bình cộng và 

xây dựng công thức tìm số trùn bình cộng của hai hay nhiều số. 
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*  Thực hành giải toán: 

Bài 1: Trong đợt tham gia tết trồng cây, lớp 4A trồng được 21 cây, 4B trồng 

được 22 cây, 4C trồng được 29 cây. Tính số cây trồng được của lớp 4D? Biết số 

cây trồng được của 4D nhiều hơn trung bình cộng của bốn lớp là 6 cây. 

Bài giải: 

Theo bài ra ta có sơ đồ: 

 

 

 

 

Dựa vào sơ đồ đoạn thẳng ta có TBC số cây của bốn lớp là: 

(21 + 22 + 29 + 6) : 3 = 26 (cây) 

Số cây lớp 4D trồng được là: 

26 + 6 = 32 (cây) 

Đáp số: 32 cây 

 

Bài 2: Lớp 5A và 5B có tất cả 75 học sinh. Tìm số học sinh của mỗi lớp, biết 

3 lần số học sinh của lớp 5A bằng 2 lần số học sinh của lớp 5B. 

Bài giải: 

Ta vẽ sơ đồ biểu thị "3 lần số học sinh của lớp 5A bằng 2 lần số học sinh của 

lớp 5B". 

 

 

Nhìn vào sơ đồ ta thấy nếu chia số học sinh của lớp 5A thành 2 phần và chia 

số học sinh của lớp 5B thành 3 phần thì các phần sẽ bằng nhau. Vậy tỉ số của số 

học sinh hai lớp là 2 : 3 

Vẽ sơ đồ biểu thị số học sinh của hai lớp: 

5A: 

5B:  

 

Số học sinh ứng với một phần là: 75 : 5 = 15 (học sinh) 

Số học sinh của lớp 5A là: 15 x 2 = 60 (học sinh) 

Số học sinh của lớp 5B là: 15 x 3 = 45 (học sinh) 

TBC TBC TBC TBC 

  4D 
4A + 4B + 4C 

5A 5A 5A 

5B 5B 

75 học sinh 
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Đáp số: 30 học sinh; 45 học sinh. 

 

2. Phương pháp rút về đơn vị và tỉ số 

a) Phương pháp rút về đơn vị: 

VD1: Có 12 hộp bánh như nhau đựng 48 cái bánh nướng. Hỏi 15 hộp như 

vậy đựng được bao nhiêu cái bánh nướng (Toán 5 - Trang 120) 

Trong bài toán này có 2 đại lượng: hộp bánh và bánh nướng. Để giải bài toán 

nay ta dùng phương pháp rút về đơn vị. Cụ thể là ta tính một hộp bánh đựng được 

mấy cái bánh. Sau đó lấy số bánh trong 1 hộp nhân với 15. 

Như vậy khi giải toán rút về đơn vị ta thường theo 2 bước. 

Bước 1 (Rút về đơn vị): Trong bước này ta tính một đơn vị của đại lượng 

này, ứng với bao nhiêu đơn vị của đại lượng kia. 

Bước 2: Tìm giá trị của đại lượng chưa biết bằng cách nhân (hoặc chia) cho 

giá trị đơn vị của đại lượng tính được ở bước 1. 

Bài giải: 

Số bánh đựng trong mỗi hộp là: 48 : 12 = 4 (cái) 

Số bánh đựng trong 15 hộp là: 4 x 15 = 60 (cái) 

Đáp số: 60 cái. 

 

b) Phương pháp dùng tỉ số: 

VD2: Một đội công nhân trồng rừng, bình quân 3 ngày trồng được 1000 cây 

thông. Hỏi với mức trồng như vậy, trong 12 ngày đội công nhân đó trồng được bao 

nhiêu cây thông (Toán 5 - Trang 120) 

Trong VD2 có 2 đại lượng đó là ngày và cây thông để giải bài toán này ta 

dùng phương pháp tỉ số. 

Cụ thể là tính xem 12 ngày gấp mấy lần 3 ngày. Sau đó lấy 1000 cây thông 

nhân với số lần (là tỉ số giữa 2 giá trị của đại lượng ngày). 

Như vậy giải bài toán bằng phương pháp tỉ số tiến hành theo 2 bước. 

Bước 1: Tìm tỉ số bằng cách xác định trong 2 giá trị của một đại lượng thì giá 

trị này gấp (hoặc kém) giá trị kia bao nhiêu lần. 

Bước 2: Tìm giá trị chưa biết của đại lượng kia 

Bài giải: 

12 ngày gấp 3 ngày số lần là: 13 : 3 = 4 (lần) 

Số cây thông đội công nhân trồng được trong 12 ngày là: 

1000 x 4 = 4000 (cây) 
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Đáp số: 4000 cây. 

 

3. Phương pháp tỉ lệ 

* Khái niệm: Phương pháp tỉ lệ (PPTL) là một phương pháp giải toán, dùng 

để giải các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hoặc hiệu và tỉ số của chúng. 

Khi giải các bài toán bằng PPTL , ta thường tiến hành theo các bước sau đây: 

1. Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng: dùng các đoạn thẳng để biểu thị 

mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và đại lượng phải tìm. Số phần bằng nhau 

cuaur các đoạn thẳng trên sơ đồ tương ứng với tỉ số của các số cần tìm. 

2. Tìm tổng hoặc hiệu số phần bằng nhau trên sơ đồ. 

3. Tìm giá trị của một phần. 

4. Xác định mỗi số cần tìm. 

Để cho lời giải được ngắn gọn người ta thường kết hợp các bước 2, 3 và 4. 

* Thực hành giải toán 

VD1: Năm nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 36. Biết 2 lần tuổi mẹ bằng 7 

lần tuổi con. Hỏi năm nay mỗi người bao nhiêu tuổi. 

Bài giải: 

Theo bài ra ta có sơ đồ: 

 

 

 

 

 

Nếu biểu thị tuổi con bằng 2 đoạn thì 7 lần tuổi con là 14 đoạn. 14 đoạn này 

tương ứng với 2 lần tuổi mẹ. Vậy 1 lần tuổi mẹ là 7 đoạn, vậy tuổi con biểu thị 2 

đoạn, tuổi mẹ tương ứng là 7 đoạn. 

Ta có sơ đồ: 

Tuổi con: 

Tuổi mẹ: 

Theo sơ đồ, tuổi con hiện nay là: 

36 : (2 + 7) x 2 = 8 (tuổi) 

Tuổi mẹ là hiện nay là: 

36 - 8 = 28 (tuổi) 

Đáp số: Mẹ 28 tuổi; Con 8 tuổi 

 

7 lần tuổi con 

2 lần tuổi mẹ 

36 
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VD2: Lớp 5A có 32 HS. Biết 2/5 số bạn nam nhiều hơn 1/2 số bạn nữ là 2 

bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ. 

Bài giải: 

Có 2/5 số bạn nam nhiều hơn 1/2 số bạn nữ là 2 bạn 

Vậy 4/5 số bạn nam nhiều hơn 1/2 số bạn nữ là 4 bạn 

Giả sử có thêm 4 bạn nữ nữa, thì số bạn nữ bằng 4/5 số bạn nam. Ta có sơ đồ 

Số nam: 

Số nữ lúc sau: 

Theo sơ đồ, số HS nữ lúc sau là: 

36 : (5 + 4) x 4 = 16 (Học sinh) 

Số học sinh nữ trong lớp là: 

16 - 4 = 12 (Học sinh) 

Đáp số: 12 học sinh 

 

4. Phƣơng pháp thay thế: 

* Khái niệm: Phương pháp thay thế là một PP giải toán, dùng để giải các bài 

toán về tìm hai hay nhiều số, khi biết tổng và hiệu của chúng. 

Khi giải bài toán bằng PP thay thế, người ta tạm biểu diễn một trong các số 

cần tìm qua các số còn lại. Bằng cách này ta đưa về bài toán chỉ tìm một số. Giải 

bài toán này ta tìm được số đó. Dựa vào cách biểu diễn số phần tren ta tìm được các 

số còn lại. 

* Thực hành giải toán: 

VD 1: Điểm kiểm tra của 4 bạn An, Bình, Minh, Sinh là 4 số tự nhiên liên 

tiếp có tổng là một số chia hết cho 15. Hỏi điểm của mỗi bạn là bao nhiêu? Biết An 

cao điểm nhất, Bình thấp điểm nhất và Minh cao điểm hơn Sinh. 

Bài giải: 

Tổng điểm của 4 bạn bé hơn 40. Vậy tổng số điểm chỉ có thể là 15 hoặc 30. 

Loại tổng bằng 15 vì nếu tổng bằng 15 thì có bạn điểm bé hơn 0. Bình thấp điểm 

nhất và Minh cao điểm hơn sinh. 

Nếu ta biểu thị số điểm của Bình là 1 đoạn, theo bài ra ta có sơ đồ: 

- Số điểm của Bình:  

- Số điểm của Sinh:   

- Số điểm của Minh:   

- Số điểm của An:   

 

1 

1 

1 

1 

1 1 

30 

32 + 4 
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Điểm của Bình là: (30 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1) : 4 = 6 (điểm) 

Điểm của Sinh là: 6 + 1 = 7 (điểm) 

Điểm của Minh là: 7 + 1 = 8 (điểm) 

Điểm của An là: 8 + 1 = 9 (điểm) 

Đáp số: Bình 6 (điểm); Sinh 7 (điểm); 

Minh 8 (điểm); An 9 (điểm) 

 

VD 2: Hải đố em "Trong hai túi của anh có 80 viên bi, nếu anh chuyển từ túi 

phải sang túi trái một số bi đúng bằng số bi ở túi trái thì túi trái hơn túi phải 16 viên 

bi. Hỏi lúc đầu mỗi túi có bao nhiêu viên bi"? 

Bài giải: 

Theo bài ra ta có sơ đồ: 

- Số bi túi phải lúc sau: 

- Số bi túi trái lúc sau:  

 

Theo sơ đồ, hai lần số bi ở túi trái lúc đầu là: (80 + 16) : 2 = 48 (viên). 

Số bi ở túi trái lúc đầu là: 48 : 2 = 24 (viên). 

Số bi ở túi phải lúc đầu là: 80 - 24 = 56 (viên). 

Đáp số: Túi trái 24 viên bi; Túi phải: 56 viên bi 

 

5. Phương pháp thử chọn 

* Khái niệm: 

- Phương pháp thử chọn được dùng để giải các bài toán về tìm một đối tượng 

khi đối tượng đồng thời thỏa mãn một số điều kiện cho trước. 

- Khi giải toán bằng phương pháp thử chọn, ta tiến hành theo 2 bước: 

Bước 1: Liệt kê các đối tượng thỏa mãn một số các điều kiện mà đề bài yêu 

cầu. Để giảm bớt các trường hợp phải thẻ chọn, ta cân nhắc chọn điều kiện sao cho 

các đối tượng liệt kê theo các điều kiện này là ít nhất. 

Bước 2: Kiểm tra và kết luận 

  

VD1: Tìm các số tự nhiên có hai chữ số mà tách hai chữ số bằng thương của 

một chữ số chia cho chữ số kia. 

Bài giải: 

Xét một số có hai chữ số ab . Xét 3 trường hợp: 

a > 1, b > 1: Vì a x b > ; a : b < a  nên a x b khác a : b 

80 
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Vậy trường hợp a > 1, b > 1 bị loại. 

b = 0: Ta luôn có a x 0 = 0 : a. Vậy ta được các số thỏa mãn đề bài. 

10, 20, ........., 90. 

a = 1 hoặc b = 1: Ta luôn có a x 1 = a : 1 hoặc 1 x b = b : 1. Ta được các số: 

10, 11, 12, ..........., 19, 21, 31, ........, 91. 

Vậy ta được 26 số thỏa mãn đề bài, đó là: 

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 

80, 81, 90, 91. 

 

VD2: Giả sử A là số có 2 chữ số, B là tổng các chữ số của A, C là tổng các 

chữ số của B. Tìm A biết A = B + C + 51 

Bài giải: 

Giả sử A là một số có hai chữ số 

Giả sử A = ab, (a là chữ số hàng chục, b là chữ số hàng đơn vị). 

Ta có B = a + b. 

Vì a < 10; b < 10 nên B = a + b < 19. 

Vì C là tổng các chữ số của B, nên C < 10 hay C là số gồm 1 chữ số c. 

Theo đề bài ta có: 

ab = a + b + c + 51 

a x 10 + b = a + b + c + 51 

a x 9 = c + 51 

Vì a x 9 = c + 51 và c + 51 > 50 nên a x 9  > 50 và do đó a > 5 

Vì c < 10 nên c  + 51 < 61.  Từ đó a < 7 

Từ a > 5 và a < 7 suy ra a = 6 

Vì 6 x 9 = c + 51 nên c = 3 

Vậy số cần tìm là 6b. Xét lần lượt 60, ......, 69, ta thấy chỉ có 66 cho kết quả c 

= 3. Vậy 66 là số cần tìm. 

 

* Thực hành giải toán: 

Bài 1: Tìm số tự nhiên x để 2 x  x + 4 < 9 

Bài giải: 

Nếu  x  = 0 thì 2 x 0 + 4 < 9 

Nếu  x = 1 thì 2 x 1 + 4 = 6 < 9 

Nếu  x  = 2 thì 2 x 2 + 4 = 8 < 9  

Nếu  x  = 3 thì 2 x 3 + 4 = 10 > 9 
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Vậy các số tự nhiên x phải tìm là 0, 1, 2. 

 

Bài 2: Một người khởi hành từ A bằng tàu thủy trong 3 giờ, sau đó đi tiếp 

bằng tàu hỏa trong 4 giờ. Xuống tàu người ấy đi tiếp đến B trong 2 giờ bằng xe 

máy. Biết quãng đường AB dài 304 km và mỗi giờ xe máy đi chậm hơn tàu hỏa 

10km nhưng nhanh hơn tàu thủy 17km. Tính vận tốc của tàu thủy, tàu hỏa và xe 

máy? 

Bài giải: 

Nếu ta biểu thị vận tốc của tàu thủy bằng một đoạn thẳng, thì vận tốc tàu hỏa 

thêm một đoạn ứng với 27km và vận tốc xe máy thêm một đoạn ứng với 17km. 

Theo bài ra ta có sơ đồ biểu thị đoạn đường AB đoạn đường AB là 304. 

Đi bằng tàu thủy:  

 

Đi bằng tàu hỏa:  

 

 

Đi bằng xe máy:    

 

 

Theo sơ đồ, vận tốc của tàu thủy là: [304 - (17 x 2 + 27 x 4)] : 9=18 (km/giờ). 

Vận tốc của xe máy là:  18 + 17 = 35 (km/giờ). 

Vận tốc của tàu hỏa là:  35 + 10 = 45 (km/giờ). 

Đáp số:  Tàu thủy: 18 km/giờ 

   Tàu hỏa: 45 km/giờ 

   Xe máy: 35 km/giờ 

 

THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TIỂU HỌC (Tiếp) 

Bài 1: Tổng 3 số bằng 180. Biết số thứ nhất bằng 
2

1
 số thứ hai, số thứ hai 

bằng 
3

2
 số thứ ba. Tìm mỗi số. 

Bài giải: 

Theo bài ra ta có sơ đồ: 

- Số thứ nhất:  

27 

27 

27 

27 

17 

17 

180 
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- Số thứ hai:  

- Số thứ ba:  

Theo sơ đồ, số thứ nhất là: 180 : (1 + 2 + 3) = 30  

Số thứ hai là:  30 x 2 = 60 

Số thứ ba là:   180 - (30 + 60) = 90 

Đáp số: Số thứ nhất: 30 

   Số thứ hai: 60 

   Số thứ ba: 90 

 

Bài 2: Tuổi của cháu hiện nay gấp 3 lần tuổi của cháu ở thời điểm tuổi cô 

bằng tuổi cháu hiện nay. Khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tổng số tuổi hai cô 

cháu bằng 96. Tính tuổi mỗi người hiện nay? 

Bài giải: 

Theo bài ra ta có sơ đồ: 

Tuổi cháu trước đây:  

Tuổi cô trước đây:  

Tuổi cháu hiện nay:  

Tuổi cô hiện nay:  

Tuổi cháu sau này:  

Tuổi cô sau này:  

 

Theo sơ đồ, tuổi cháu trước đây là: 96 : (5 + 7) = 8 (tuổi) 

Tuổi cháu hiện nay là: 8 x 3 = 24 (tuổi). 

Tuổi cô hiện nay là: 8 x 5 = 40 (tuổi) 

Đáp số: Cô: 40 (tuổi); Cháu: 24 (tuổi) 

 

Bài 4: Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. 

Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? 

Tóm tắt:    3 ngày: 1200 cây;  12 ngày ............ cây? 

Bài giải:  

Cách 1: Một ngày trồng được số cây là: 1200 : 3 = 600 (cây) 

12 ngày đội đó trồng được số cây: 400 x 12 = 4800 (cây) 

Đáp số: 4800 (cây) 

Cách 2: 12 ngày gấp 3 ngày số lần là: 12 : 3 = 4 (lần) 

96 
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Số cây đội đó trồng được trong 12 ngày là: 1200 x 4 = 4800 (cây) 

Đáp số: 4800 cây. 

Bài 5: Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày cần có 12 người. Hỏi muốn đắp 

xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có bao nhiêu người? (mức làm của mỗi người 

như nhau). 

Tóm tắt: 2 ngày: 12 người;  4 ngày: ....... người? 

Bài giải: 

Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày cần số người là: 24 : 4 = 6 người. 

Đáp số: 6 người. 

 

Bài 6 (T5 - 21): 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay 

muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (mức làm của 

mỗi người như nhau)? 

Tóm tắt: 7 ngày: 10 người;  5 ngày: ....... người? 

Bài giải: 

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày cần số người là:  

10 x 7 = 70 (người) 

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày cần: 

 70 : 5 = 14 (người) 

Đáp số: 14 ngườ.i 

 

Bài 4 (T22 - T5): Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, 

mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ 

thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong 

bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch. 

Tóm tắt:  1 ngày 12 bộ: 30 ngày. 

   1 ngày 18 bộ: ....... ngày? 

Bài giải:  

Nếu mỗi ngày xưởng mộc làm 1 bộ bàn ghế thì phải làm trong thời gian là: 

30 x 12 = 360 (ngày) 

Nếu mỗi ngày xưởng mộc làm 18 bộ bàn ghế thì phải làm trong thời gian là: 

30 : 18 = 20 (ngày) 

Đáp số: 20 ngày. 

 

Bài 3 (T18 - T5):  
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Nửa chu vi vườn hoa HCN là 120 : 2 = 60 (m) 

Ta có sơ đồ: 

Chiều rộng:   

Chiều dài:  

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 5 + 7 = 12 (phần) 

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật là: 60 : 12 x 5 = 25 (m) 

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là: 60 - 25 = 35 (m) 

Diện tích vườn hoa lòa: 35 x 25 = 875 (m
2
) 

Diện tích lối đi là: 875 : 25 = 35 (m
2
) 

Đáp số: a) 35m và 25m; b) 35m
2 

 

THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TIỂU HỌC (Tiếp) 

Bài 1 (279 - Giáo trình) 

Tổng ba số chẵn liên tiếp bằng 2004. Tìm 3 số đó: 

Bài giải 

2 số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Gọi 3 số chẵn liên tiếp lần lượt là: 

Số chẵn thứ nhất, số chẵn thứ hai, số chẵn thứ ba. 

Theo bài ra ta có sơ đồ: 

Số chẵn thứ nhất: 

Số chẵn thứ hai: 

Số chẵn thứ ba: 

Theo sơ đồ số chẵn thứ nhất: 

[2004 - (2 + 2 + 2)] : 3 = 666 

Số chẵn thứ hai là: 666 + 2 = 668 

Số chẵn thứ ba là: 668 + 2 = 670 

Đáp số: 666, 668, 670. 

 

Bài 2: Mẹ hơn con 25 tuổi, mẹ kém bố 7 tuổi. Hiện nay tổng số tuổi của 3 

người là 111. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay? 

Bài giải 

Tuổi con 

Tuổi mẹ 

Tuổi bố 

Theo sơ đồ, tuổi con là: [111 - (25 + 25 + 7)] : 3 = 18 (Tuổi) 

Tuổi mẹ là: 18 + 25 = 43 (Tuổi) 

60 m 

2004 
2 

2 2 

111 
7 

25 
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Tuổi bố là: 43 + 7 = 50 (Tuổi) 

Đáp số:  Bố 50 tuổi; Mẹ 43 tuổi; Con 18 tuổi. 

Bài 3: (Giáo trình - 276) 

Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào bên phải số đó ta 

được số mới lớn hơn số đã cho là 754 đơn vị. 

Bài giải: 

Khi viết thêm chữ số 7 vào bên phải số đã cho ta được số mới bằng 10 lần số 

đã cho cộng thêm 7 đơn vị. 

Theo đề bài, hiệu của số mới và số đã cho là 754 - 7 = 767 

Vậy số đã cho là: 747 : 9 = 83 

Đáp số: 83. 

 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận: 

1. Nêu nội dung cụ thể sơ đồ 4 bước của hoạt động làm quen với việc giải 

toán. Cho ví dụ minh họa. 

2. Giải các bài toán sau cho HS Tiểu học: 

Bài 1: Lúc 7 giờ kém 10 phút sáng một người đi xe máy từ A về B với vận 

tốc 36km/giờ. Người đó đến B lúc 10 giờ. Một người khác đi ô tô với vận tốc 

72km/giờ thì phải đi từ A lúc mấy giờ để tới B cùng lúc với người đi xe máy. 

Bài 2: Khi viết thêm chữ số 12 vào bên trái một số tự nhiên có hai chữ số thì 

số đó tăng gấp 26 lần. Tìm số có hai chữ số đó. 

Bài 3: Tổng các chữ số của một số tự nhiên chẵn có hai chữ số bằng 11. Nếu 

thêm vào số đó 3 đơn vị ta được số có hai chữ số giống nhau. Tìm số có hai chữ số đó. 

Bài 4: Năm nay tuổi cha hơn 7 lần tuổi con là 3 tuổi. Đén khi tuổi con bằng tuổi 

cha hiện nay thì tuổi của 2 cha con cộng lại bằng 109. Tìm tuổi mỗi người hiện nay. 

Bài 5: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 70 người awntrong 30 ngày. 

Sau khi ăn được 6 ngày, có 10 người được điều đi nơi khác. Hỏi số gạo còn lại đủ 

cho đơn vị đó ăn trong bao nhiêu ngày nữa? Biết rằng mức ăn của mỗi người trong 

một ngày là như nhau. 

 

KIỂM TRA (1 tiết) 

 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức : 

- Kiểm tra kiến thức từ chương 6 đến chương 10. 
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2. Kĩ năng: 

- Người học biết áp dụng các phương pháp đã học vào bài làm. 

3. Thái độ 

- Người học trật tự, nghiêm túc  làm bài. 

B. Chuẩn bị 

1.Giảng viên: 

- Tài liệu chính : [1] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Phương pháp dạy học toán ở Tiểu 

học (Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm), 

NXB đại học sư phạm, NXB Giáo dục, 2007; 

 - Tài liệu tham khảo: [2]. Hà Sĩ Hồ, Đỗ Đình Hoan, Đỗ Trung Hiệu ,Phương pháp 

dạy học Toán, NXB Giáo dục. 

2. Người học: 

- Ôn tập các kiến thức đã học 

C. Đề bài: 

1. Quy trình giải một bài toán Tiểu học gồm mấy bước? Đó là những bước nào? 

2. Giải các bài toán sau cho học sinh Tiểu học. 

Bài 1: Người ta trồng ngô trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 

90m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. 

a) Tính diện tích thửa ruộng đó. 

b) Biết rằng trung bình cứ 100m
2
 thu hoạch được 40kg ngô. Hỏi trên cả thửa 

ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô? 

Bài 2: Tìm một số biết rằng nếu viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì 

được số mới lớn hơn số phải tìm là 752 đơn vị. 

 

III. Đáp án 

1. Quá trình giải một bài toán Tiểu học thường theo 4 bước, đó là: 

+ Tìm hiểu kỹ đề bài. 

+ Lập kế hoạch giải. 

+ Thực hiện kế hoạch giải. 

+ Kiểm tra lời giải và đánh giá cách giải. 

2.  

Bài 1:  a) 13500 m
2 

  b) 54 tạ 
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Bài 2: 

+ Số mới bằng 10 lần số phải tìm cộng thêm 5 đơn vị. 

+ Hiệu của số mới và số phải tìm là 752 nên 9 lần số phải tìm là  

752 - 5 = 747 

+ Số phải tìm là: 747 : 9 = 83 

         Đáp số: 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


