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CHƢƠNG I: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

 (3 tiết) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  Sinh viên hiểu đƣợc: Mục đích, yêu cầu của việc rèn luyện 

kĩ năng đọc trong hoạt động dạy - học. Các hình thức đọc thành tiếng và 

đọc thầm, kĩ thuật đọc, đọc diễn cảm. Sinh viên xác định đƣợc những yêu 

cầu chung của việc rèn luyện kĩ năng đọc – hiểu văn bản. Trình bày và 

nhận xét đƣợc quy trình phân tích văn bản. Chỉ ra đúng các bƣớc trong 

hoạt động tóm tắt văn bản. Trình bày và phân tích đƣợc quy trình tổng 

thuật văn bản. 

2. Kĩ năng: Sinh viên biết cách: 

- Xác định mục đích, yêu cầu của rèn kĩ năng đọc trong hoạt động 

giao tiếp và hoạt động dạy học Tiếng Việt ở trƣờng Tiểu học. 

- Biết cách trình bày, nhận xét và thực hiện kĩ năng đọc có hiệu 

quả, có thể đọc mẫu các bài tập đọc cho học sinh Tiểu học. 

- Vận dụng đƣợc quy trình phân tích văn bản để đọc hiểu văn bản. 

Biết cách tóm tắt một văn bản theo những hình thức khác nhau. Sử dụng 

đƣợc quy trình tổng thuật văn bản.  

3. Thái độ: Sinh viên nhận thức đƣợc vai trò, tầm quan trọng của việc 

đọc. Tích cực, tự giác trong rèn luyện kĩ năng đọc để nhanh chóng hình 

thành kĩ năng, kĩ xảo đọc – hiểu văn bản. Có ý thức rèn luyện kĩ năng đọc 

trong hoạt động sƣ phạm ở trƣờng Tiểu học. Yêu thích đọc sách và truyền 

niềm yêu thích đó tới HS Tiểu học. Luôn luôn ứng dụng những điều đƣợc 

học tập và rèn luyện vào đời sống giao tiếp ngôn ngữ thƣờng ngày. Sinh 
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viên hứng thú tham gia các hoạt động học tập trên lớp, có tinh thần, thái 

độ tích cực trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về bài học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

[2]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng 

Tiếng Việt, NxbGD, Hà Nội. 

- Giáo án 

Tài liệu tham khảo: 

[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt 

thực hành, NxbGD, Hà Nội. 

 [4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 

[6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD, 

Hà Nội. 

[7]. SGK Tiếng Việt Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, NxbGD, Hà Nội. 

[8]. Mai Ngọc Chừ (1997), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, 

NxBGD, HN. 

2. Sinh viên: 
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- Sách giáo trình, vở ghi chép. 

- Đọc tài liệu học tập 

- Chuẩn bị nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp. 

C. Phương pháp, phương tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận. 

- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng Tiểu học. 

2. Phương tiện dạy học 

 - Thuyết trình ngôn ngữ, giáo án, tài liệu học tập, trình chiếu powerpoint. 

D. Nội dung dạy học 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ SV NỘI DUNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung 

phân tích văn bản 

 

- GV: Phân tích văn bản thực chất là 

gì?  

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

I.Phân tích văn bản 

1.. Tìm hiểu chung về phân tích văn 

bản  

     Đọc là một cách giao tiếp giữa bạn đọc 

với ngƣời viết để hiểu về những điều 

ngƣời viết trình bày trong văn bản. Vì 

vậy, khi đọc hiểu một văn bản, ngƣời đọc 

thƣờng luôn luôn tự phân tích để làm rõ 

một số câu hỏi chủ yếu dƣới đây: 

- Văn bản viết về vấn đề gì? 

- Văn bản viết ra nhằm đạt kết quả gì? 
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- GV: Đối tƣợng giao tiếp của văn 

bản là gì? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Văn bản nhằm tới ngƣời đọc nào? 

- Văn bản đƣợc viết nhƣ thế nào? 

-> Đọc hiểu văn bản nhƣ vậy thực chất là 

quá trình phân tích văn bản để trả lời cho 

những câu hỏi trên. Việc trả lời này càng 

cụ thể, roc ràng bao nhiêu thì việc đọc 

hiểu văn bản càng đầy đủ, chính xác và 

sâu sắc bấy nhiêu. 

2. Đối tượng giao tiếp của văn bản  

- Ngƣời đọc, ngƣời tiếp nhận là đối tƣợng 

mà văn bản hƣớng tới. Những đối tƣợng 

đó đƣợc gọi chung là nhân vật giao tiếp, 

hay đối tƣợng giao tiếp của văn bản. 

- Để hiểu đƣợc đối tƣợng giao tiếp của 

văn bản một cách chính xác, chúng ta có 

thể dựa vào các chính đầu đề, các đề mục 

lớn… nhƣ khi chúng ta đọc hiểu nội dung 

và mục đích giao tiếp của văn bản. 

+ Dựa vào tên sách, loại sách hoặc tên bài 

viết. 

+ Dựa vào hệ thống các danh từ chỉ ngƣời 

hoặc các đại từ xƣng hô, đại từ thay thế 

xuất hiện trong văn bản. 

+ Dựa vào các chi tiết, các hình ảnh, các 

cách dẫn giải, so sánh đƣợc lựa chọn và 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung 

tóm tắt văn bản 

 

 

 GV: Nêu những yêu cầu chung về 

việc tóm tắt văn bản? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sử dụng trong văn bản. 

+ Dựa vào hệ thống các từ ngữ mang tính 

chất đặc trƣng khác. 

II. Tóm tắt văn bản  

1. Tìm hiểu chung về tóm tắt văn 

bản 

- Theo cách hiểu thông thƣờng, tóm tắt 

văn bản là ghi lại những nội dung chính, 

những thông báo chủ yếu của văn bản gốc 

dƣới dạng dồn nén các thông tin theo một 

mục đích nào đó đã đƣợc định trƣớc. 

- Muốn tóm tắt một văn bản cần phải xác 

định rõ mục đích tóm tắt. Bởi chỉ khi xác 

định đƣợc mục đích chúng ta mới có thể: 

+ Tìm đƣợc cách đọc phù hợp 

+ Lựa chọn đƣợc cách tóm tắt tốt nhất 

- Tóm tăt văn bản có nhiều mục đích khác 

nhau, ví dụ: 

+ Giúp ta luuw giữ tài liệu ở dạng ngắn 

gọn nhất 

+ Giúp ta nhớ nhanh những thông tin về 

nội dung cơ bản, những ý cốt lõi, những 

luận điểm chủ yếu của văn bản gốc. 

+ Khi cần thiết có thể sử dụng bản tóm tắt 

đê trích dẫn hoặc làm căn cứ để khôi phục 
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- GV: Có mấy hình thức để lựa chọn 

tóm tắt văn bản? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lại nội dung thông tin của văn bản gốc. 

+ Giúp việc nhìn bao quát lại toàn bộ nội 

dung cũng nhƣ quá trình lập luận, dẫn dắt 

của văn bản gốc trở nên dễ dàng hơn.  

2. Lựa chọn hình thức tóm tắt văn 

bản  

Có 3 hình thức chính để tóm tắt văn bản: 

* Hình thức 1: Tóm tắt văn bản thành đề 

cƣơng. Khi tóm tắt cần lƣu ý: 

-  Dựa vào bố cục của văn bản gốc để 

hình thành bộ khung cho đề cƣơng tóm 

tắt văn bản:  

+ Đối với văn bản có sẵn các đề mục thì 

mỗi đề mục sẽ ứng với một ý lớn. 

+ Đối với văn bản không có đề mục, ta 

cần dựa vào các luận điểm để lập thành 

từng mục ý cho đề cƣơng. 

- Khi lập bộ khung đề cƣơng, chúng ta 

nên chú ý sử dụng các kí hiệu chữ số La 

Mã: I, II, II…1,2,3…A, B, C… 

* Hình thức 2: Tóm tắt thành văn bản nhỏ 

- Văn bản tóm tắt thƣờng có bố cục 3 

phần nhƣ văn bản gốc 

+ Phần mở đầu 
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- GV: Sinh viên nêu các bƣớc để tóm 

tắt một văn bản? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

- GV: Hƣớng dẫn sv tóm tắt văn bản 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phần triển khai 

+ Phần kết thúc 

* Hình thức 3: Tóm tắt thành một câu 

Cách này đòi hỏi chúng ta phải nắm đƣợc 

đề tài và chủ đề của văn bản rồi trên cơ sở 

suy luận để tự tóm tắt văn bản thành một 

câu. Đây là cách dồn nén thông tin trong 

văn bản tới mức tối đa. 

3. Tiến hành tóm tắt văn bản. 

Có thể tiến hành theo các bƣớc sau 

a. Bƣớc 1: Định hƣớng tóm tắt 

- Xác định rõ mục đích tóm tắt 

- Chọn hình thức tóm tắt 

+ Tóm tắt thành đề cƣơng 

+ Tóm tắt thành văn bản nhỏ 

+ Tóm tắt thành một câu 

b. Bƣớc 2: Tiến hành tóm tắt 

c. Bƣớc 3: Kiểm tra kết quả tóm tắt 

Thể hiện ở các mặt: 

- Nội dung tóm tắt 

- Bố cục của bản tóm tắt 

- Độ chính xác của các từ ngữ, câu chữ 

- Kiểm tra câu chữ, văn phong của bản 
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Hoạt động 3: Thực hành 

- GV: Yêu cầu sinh viên đọc văn bản 

Sự trong sáng của tiếng Việt trong 

thơ”, Giáo trình, trang 37. 

- Hƣớng dẫn trình tự các bƣớc tóm 

tắt văn bản 

- Tiến hành tóm tắt 

- GV: Nhận xét, khái quát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tóm tắt. 

Kiểm tra các nội dung khác… 

III. Bài tập thực hành 

Ví dụ: Hãy tóm tắt văn bản “Sự trong 

sáng của tiếng Việt trong thơ”, Giáo trình, 

trang 37. 

- Xác định: tóm tắt thành văn bản nhỏ 

Tóm tăt: 

    Sự trong sáng của ngôn ngữ là kết quả 

của một quá trình phấn đấu. Trong và 

sáng dính liền nhau… 

     Khi nói chuyện về tiếng Việt, Thủ 

tƣớng Phạm Văn Đồng đã nhắc đến: 

           Long lanh đáy nƣớc in trời 

Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng 

     Đây là hai câu thơ trong sáng nhất 

giữa mấy nghìn câu thơ trong sáng của 

TK. Có thể coi nhƣ điển hình của sự 

trong sáng…Tiếng Việt ta giàu đẹp trong 

sáng, tiêu biểu nhƣ trong thơ Chinh phụ 

ngâm, ca dao…Muốn cho ngôn ngữ trở 

nên trong sáng cần phải thƣờng xuyên 

kiên trì học tập ngôn ngữ. 

     Và sự trong sáng của tiếng Việt ở 

trong thơ không có nghĩa là lời cứ chạy 
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 trƣớc ý, thoải ,mái đến mức cƣ trôi phăng 

cuốn tuột; về từ, về chữ, ngữ pháp, phong 

cách… 

E. Củng cố, dặn dò 

- GV yêu cầu SV hệ thống lại kiến thức cơ bản trong bài. SV tự đánh giá, 

GV bổ sung. 

- Yêu cầu SV về nhà tự luyện đọc, đọc trong SGK TV Tiểu học. 

- Đọc và soạn bài chƣơng II: Rèn kĩ năng đọc. 
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CHƢƠNG II: RÈN KĨ NĂNG ĐỌC  

(3 tiết) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu đƣợc: Mục đích, yêu cầu của việc rèn luyện 

kĩ năng đọc trong hoạt động dạy - học. Các hình thức đọc thành tiếng và 

đọc thầm, kĩ thuật đọc- Đọc diễn cảm; Sinh viên xác định đƣợc những 

yêu cầu chung của việc rèn luyện kĩ năng đọc – hiểu văn bản. Trình bày 

và nhận xét đƣợc quy trình phân tích văn bản. Chỉ ra đúng các bƣớc trong 

hoạt động tóm tắt văn bản. Trình bày và phân tích đƣợc quy trình tổng 

thuật văn bản. 

2. Kĩ năng: Sinh viên biết cách: 

- Xác định mục đích, yêu cầu của rèn kĩ năng đọc trong hoạt động 

giao tiếp và hoạt động dạy học Tiếng Việt ở trƣờng Tiểu học. 

- Biết cách trình bày, nhận xét và thực hiện kĩ năng đọc có hiệu 

quả, có thể đọc mẫu các bài tập đọc cho học sinh Tiểu học. 

- Vận dụng đƣợc quy trình phân tích văn bản để đọc hiểu văn bản. 

Biết cách tóm tắt một văn bản theo những hình thức khác nhau. Sử dụng 

đƣợc quy trình tổng thuật văn bản.  

3. Thái độ: 

- Sinh viên nhận thức đƣợc vai trò, tầm quan trọng của việc đọc. 

Tích cực, tự giác trong rèn luyện kĩ năng đọc để nhanh chóng hình thành 

kĩ năng, kĩ xảo đọc – hiểu văn bản; Có ý thức rèn luyện kĩ năng đọc trong 

hoạt động sƣ phạm ở trƣờng Tiểu học. Yêu thích đọc sách và truyền niềm 
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yêu thích đó tới HS Tiểu học. Luôn luôn ứng dụng những điều đƣợc học 

tập và rèn luyện vào đời sống giao tiếp ngôn ngữ thƣờng ngày; Sinh viên 

hứng thú tham gia các hoạt động học tập trên lớp, có tinh thần, thái độ 

tích cực trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về bài học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

[2]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng 

Tiếng Việt, NxbGD, Hà Nội. 

- Giáo án. 

Tài liệu tham khảo: 

[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt 

thực hành, NxbGD, Hà Nội. 

 [4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 

[6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD, 

Hà Nội. 

[7]. SGK Tiếng Việt Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, NxbGD, Hà Nội. 
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[8]. Mai Ngọc Chừ (1997), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, 

NxBGD, HN. 

2. Sinh viên: Sách giáo trình, vở ghi chép; Đọc tài liệu học tập; 

Chuẩn bị nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp. 

C. Phương pháp, phương tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm. 

- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng Tiểu học. 

2. Phương tiện dạy học: Thuyết trình ngôn ngữ, giáo án, tài liệu học tập, 

trình chiếu powerpoint. 

D. Nội dung dạy học 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ SV NỘI DUNG 

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu nội 

dung phần I. 

- GV: Thế nào là hoạt động đọc? 

- SV: Phát biểu trả lời 

- GV: Đƣa ra khái niệm 

- SV: Ghi chép. 

 

 

- GV: Việc giao tiếp bằng chữ viết 

 

I. Mục đích, yêu cầu của việc rèn kĩ 

năng đọc. Các hình thức đọc. 

1. Mục đích, yêu cầu của việc rèn kĩ 

năng đọc. 

a. Khái niệm đọc: Là hoạt động lĩnh hội, 

tiếp nhận thông tin thông qua ngôn ngữ 

văn bản viết, là hình thức giao tiếp bằng 

ngôn ngữ bằng chữ viết. 

- Việc giao tiếp bằng chữ viết của con 
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của con ngƣời xuất hiện từ khi nào? 

Nó chỉ thực hiện đƣợc khi nào? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

 

 

- GV: đọc nhằm mục đích gì? Mục 

đích đọc của mỗi ngƣời có giống 

nhau không? Cho ví dụ cụ thể? 

- SV: Phát biểu trả lời. Lấy ví dụ cụ 

thể. 

 

 

 

 

 

- GV: Trong xã hội, hoạt động đọc 

có vai trò nhƣ thế nào? Giải thích 

vì sao? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

 

 

ngƣời xuất hiện từ khi chữ viết ra đời. 

Việc giao tiếp này chỉ thực hiện đƣợc khi 

con ngƣời biết đọc, tức là từ khi con 

ngƣời đi học ở nhà trƣờng. 

 

b. Mục đích của việc đọc: Hoạt động 

đọc tồn tại ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ 

trong đời sống xã hội. Tuỳ theo đặc điểm 

nghề nghiệp, nhu cầu của mỗi ngƣời mà 

hoạt động đọc có những mục đích khác 

nhau:  

+ Nhà khoa học: Đọc là hoạt động nghiên 

cứu. 

+ Ngƣời học sinh: Đọc là hoạt động học 

tập. 

+ Giáo viên: Đọc để nghiên cứu, giảng 

dạy….. 

c. Vai trò của hoạt động đọc: Làm cho 

xã hội loài ngƣời không ngừng phát triển. 

Vì: thông qua hoạt động đọc, con ngƣời 

tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm 

của những ngƣời đi trƣớc, tiếp nhận 

những sản phẩm văn hoá, nghệ thuật của 

nhân loại, tiếp thu những thành tựu khoa 

học kĩ thuật và những tiến bộ của xã hội 
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- GV: Với trẻ em, hoạt động đọc có 

vai trò quan trọng nhƣ thế nào? Nó 

giúp HS những gì? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

- GV mở rộng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loài ngƣời. 

d. Vai trò của hoạt động đọc với trẻ 

em: Khi đến trƣờng, HS bắt đầu đƣợc 

tiếp cận với một hình thức giao tiếp mới: 

giao tiếp bằng chữ viết. Nhờ có chữ viết 

mà ngôn ngữ âm thanh của con ngƣời 

đƣợc ghi lại và lƣu giữ trên giấy để mắt ta 

có thể nhìn thấy và đọc đƣợc.  

- Việc học tập ở nhà trƣờng chủ yếu 

thông qua sách vở, tài liệu. Sách đƣợc coi 

là ngƣời thầy thứ hai của học sinh. Thông 

qua đọc sách, HS mở rộng sự hiểu biết 

của mình về thế giới xung quanh, bồi 

dƣỡng vốn kiến thức cho bản thân về tự 

nhiên, xã hội, cuộc sống và con ngƣời… 

- Việc  hình thành kĩ năng đọc cho HS là 

rất quan trọng. Ngƣời GV đóng vai trò rất 

lớn. Muốn hình thành kĩ năng đọc cho các 

em, điều đầu tiên yêu cầu đối với GV là 

phải biết đọc mẫu và biết hƣớng dẫn cho 

HS tập đọc. 

+ Đọc mẫu là một hoạt động đặc thù khi 

rèn kĩ năng đọc cho HS. GV muốn có kĩ 

năng đọc tốt để có thể rèn đọc cho HS thì 

phải không ngừng luyện đọc để đọc thành 
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Hoạt động 2:  Các hình thức đọc. 

- GV:Thông thƣờng, các em hay 

gặp những hình thức đọc nào? 

- SV: Phát biểu trả lời: 

- GV: Mở rộng. 

 

- GV: Theo em, đọc thành tiếng là 

hoạt động đọc nhƣ thế nào? Ta cần 

tiến hành những thao tác gì? 

- SV: Phát biểu trả lời 

 

 

 

 

 

 

thạo và đạt trình độ chuẩn. 

2. Các hình thức đọc 

- Đọc thành tiếng 

- Đọc thầm (đọc hiểu) 

II. Rèn luyện kĩ năng đọc thành tiếng 

1. Khái niệm:  

- Đọc thành tiếng là hoạt động dùng mắt 

để nhận biết một văn bản viết và đồng 

thời sử dụng cơ quan phát âm phát ra 

thành âm thanh để ngƣời khác nghe đƣợc.  

- Đọc thành tiếng là hoạt động chuyển 

văn bản ngôn ngữ viết thành văn bản 

ngôn ngữ âm thanh. 

- Ngƣời đọc cần tiến hành các thao tác: 

Mắt nhìn vào dòng chữ cần đọc từ trái 

sang phải, bộ não hoạt động để nhận ra 

hình thức âm thanh của ngôn ngữ, đồng 

thời bộ máy phát âm phát ra thành tiếng. 

- Hình thức đọc thành tiếng tồn tại rộng 

rãi trong nhà trƣờng và trong cuộc sống 

của con ngƣời. 

2. Các mức độ của đọc thành tiếng: 

Đọc đúng, đọc nhanh và đọc diễn cảm. 
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- GV: Hình thức đọc thành tiếng 

đƣợc chia làm mấy mức độ? Chúng 

có đƣợc phân biệt rạch ròi không? 

Tại sao? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

 

- GV: Em hãy nêu những yêu cầu 

của việc đọc đúng, đọc nhanh và 

đọc diễn cảm? 

- SV: Trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yêu cầu cần đạt của đọc đúng:  

+ Đọc rõ tiếng, rõ lời, phát âm đúng chính 

âm tiếng Việt. 

+ Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ theo dấu 

câu và ngữ nghĩa văn bản. 

+ Giọng đọc rõ ràng, lƣu loát, đủ âm 

lƣợng, đủ nghe. 

* Đọc nhanh: Đọc đúng, trôi chảy, lƣu 

loát đảm bảo tốc độ đọc theo yêu cầu của 

từng khối lớp . 

* Đọc diễn cảm:  

+ Đảm bảo các yêu cầu của việc đọc 

thành tiếng và đạt đƣợc yêu cầu đọc 

đúng. 

+ Giọng đọc có ngữ điệu, truyền cảm. 

+ Kết hợp ngữ điệu đọc với các yếu tố 

kèm ngôn ngữ (yếu tố phi lời): nét mặt, 

cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt… 

+ Diễn tả đƣợc nội dung của văn bản và 

khiến cho bài đọc có sức truyền cảm,  đến 

đƣợc với ngƣời nghe một cách tốt nhất. 

3. Kĩ thuật đọc thành tiếng 

a. Đọc rõ tiếng, rõ lời, đúng chính âm 
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- GV: Ta tiến hành luyện các kĩ 

thuật đọc thành tiếng. 

- GV: Theo em, đọc đúng chính âm 

là gì? Có bao nhiêu nguyên âm, 

phụ âm và thanh điệu trong hệ 

thống âm chuẩn của tiếng Việt? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

 

 

- GV: HS thƣờng đọc sai chuẩn: lẫn 

lộn n/l, dấu ?/~, âm anh/ăn…  

- GV: Yêu cầu SV lấy ví dụ, đọc 

thành tiếng và phân biệt để có phát 

âm chuẩn. 

- SV: Một vài SV phát biểu, đọc và 

sửa lỗi. 

 

 

 

- GV: Có mấy kĩ thuật ngắt giọng? 

Là những kĩ thuật nào? Mỗi kĩ 

thuật có quy định nhƣ thế nào? Lấy 

ví dụ cụ thể? 

tiếng Việt. 

- Với bộ máy phát âm bình thƣờng, ai 

cũng có thể đọc thành tiếng, rõ lời, rõ 

chữ, âm lƣợng đủ nghe. 

- Đọc đúng chính âm là phát âm theo 

đúng âm vị chuẩn của Tiếng Việt đã quy 

định: 

+ Hệ thống phụ âm đầu: gồm 22 phụ âm 

+ Hệ thống nguyên âm giữa vần (âm 

chính): 13 nguyên âm đơn, 3 nguyên âm 

đôi. 

+ Hệ thống âm cuối vần: 6 phụ âm cuối 

và 3 bán âm cuối. 

+ Hệ thống thanh điệu: Thanh ngang, 

huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng. 

VD1: Phân biệt từ Lặng và Nặng: Lặng: 

lặng lẽ, thầm lặng, lặng thinh; Nặng: 

gánh nặng, dấu nặng, nặng nhọc… 

b. Ngắt giọng đúng chỗ: Có hai kĩ thuật 

ngắt giọng. 

- Ngắt giọng logic: Là cách ngắt giọng 

sau các dấu câu. 

+ Sau dấu phẩy: Ngắt giọng và nghỉ ngắn. 
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- SV: Phát biểu trả lời, lấy ví dụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Ngữ điệu là gì? Ngữ điệu 

đọc phù hợp bao gồm những kĩ 

thuật gì? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

- GV: Yêu cầu SV đọc bài Cái 

trống trường em. Lƣu ý: ba khổ thơ 

đầu giọng đọc mang sắc thái buồn, 

chậm rãi, thể hiện tâm trạng của 

trống trong những ngày hè. Khổ 

thơ cuối, giọng đọc mang sắc thái 

Kí hiệu: / 

+ Sau dấu chấm: Ngắt giọng và nghỉ dài. 

Kí hiệu: // 

+ Sau dấu chấm lửng: Nghỉ dài hay ngắn 

tùy thuộc vào ngữ cảnh của câu nói. 

VD1: Bài tập 2: Đứng gác nơi biên giới 

(GT1, tr22). 

- Ngắt giọng trong thơ:  

+ Thơ Đƣờng luật thƣờng ngắt nhịp 4/3 

hoặc 3/4  hoặc 2/2/3. 

VD2: Thu Điếu (Nguyễn Khuyến) 

+ Thơ lục bát thƣờng ngắt giọng theo 

nhịp: 2/4, 4/4 hoặc 2/2/2, 6/2… 

c. Ngữ điệu đọc phù hợp 

- Ngữ điệu là sự biến đổi ngữ âm trong 

khi đọc. 

- Ngữ điệu đọc bao gồm các kĩ thuật: 

Ngắt giọng để tạo tiết tấu giọng đọc;  

nhịp điệu của giọng đọc (nhanh hay 

chậm); cƣờng độ của giọng đọc (to hay 

nhỏ, nhấn mạnh hay lƣớt qua); cao độ 

giọng đọc (cao hay thấp, trầm hay bổng); 

sắc thái giọng đọc (thể hiện những tình  
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vui tƣơi, rộn ràng. 

- SV: Đọc ví dụ theo đúng ngữ 

điệu. 

- GV: Nhận xét  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Rèn kĩ năng đọc 

thầm 

- GV: Thế nào là hình thức đọc 

thầm? Đọc thầm có tác dụng gì? 

- SV: Phát biểu nêu khái niệm. 

 

 

cảm khác nhau trong khi đọc: buồn, vui, 

yêu, ghét…) 

VD: Đọc bài Cái trống trường em (GT1, 

tr18. SGK TV2) 

d. Tốc độ và âm lượng của giọng đọc: 

Trong khi đọc, ngƣời đọc cần phải biết 

điều chỉnh về tốc độ (nhanh hay chậm) và 

âm lƣợng của giọng đọc cho phù hợp thì 

việc đọc mới có hiệu quả và tác động đến 

ngƣời nghe. 

e. Các yếu tố phụ trợ trong khi đọc: 

Trong khi đọc, ngƣời đọc cần biết kết hợp 

các yếu tố của kĩ thuật đọc với các yếu tố 

phụ trợ (yếu tố phi lời: nét mặt, cử chỉ, 

điệu bộ, ánh mắt…) để tăng sức biểu cảm 

trong giọng đọc và tạo đƣợc sự giao lƣu 

giữa ngƣời đọc và ngƣời nghe. 

III. Rèn luyện kĩ năng đọc thầm 

1. Khái niệm: Đọc thầm là hình thức đọc 

không thành tiếng, ngƣời đọc dùng mắt 

để nhận biết văn bản và vận dụng năng 

lực tƣ duy để thông hiểu và tiếp nhận nội 

dung thông tin của văn bản. Đọc thầm chỉ 

đƣợc thực hiện khi ngƣời đọc đã biết đọc 

thành tiếng thành thạo. 
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- GV: Em hãy nêu các kĩ thuật 

trong việc đọc thầm? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

 

 

 

 

 

 

Bài tập thực hành: Phiếu học tập 

1 

- GV: Yêu cầu HS đọc và thực hiện 

các yêu cầu của bài đọc trong phiếu 

- Tác dụng: Ngƣời đọc có điều kiện tập 

trung tƣ tƣởng để suy ngẫm, tìm hiểu ý 

tứ, nội dung của văn bản hơn, giúp cho 

việc tiếp nhận thông tin tốt hơn so với 

đọc thành tiếng; tốc độ đọc nhanh hơn; ít 

tốn sức lực hơn; không làm ảnh hƣởng 

đến sự yên tĩnh của ngƣời khác ở những 

nơi công cộng. 

2. Kĩ thuật đọc thầm 

- Tập trung chú ý trong khi đọc: Cơ 

quan làm việc chính là mắt và bộ não. 

Muốn tiến hành đọc thầm có kết quả cần 

có hai điều kiện: 

+ Không khí làm việc yên tĩnh 

+ Ngƣời đọc tập trung tƣ tƣởng. 

- Rèn luyện để có tốc độ đọc thầm 

nhanh.  

- Tự kiểm tra kết quả đọc thầm. 

* Bài tập thực hành: Phiếu học tập 1 
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học tập. 

- SV: Đọc và thực hiện yêu cầu của 

bài. 

E. Củng cố, dặn dò 

- GV yêu cầu SV hệ thống lại kiến thức cơ bản trong bài. SV tự đánh giá, 

GV bổ sung. 

- Yêu cầu SV về nhà tự luyện đọc, đọc trong SGK TV Tiểu học. 

- Đọc và soạn bài chƣơng III: Rèn kĩ năng chữ viết. 
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CHƢƠNG IV: RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHỮ 

(3 tiết) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức: SV hiểu đƣợc mục đích, yêu cầu của việc rèn luyện kĩ năng 

viết chữ trong hoạt động dạy - học cho HS Tiểu học. Nắm rõ các nét chữ 

cơ bản của chữ viết tiếng Việt, bảng mẫu chữ cái và chữ số tiếng Việt, 

mẫu chữ tập viết ở Tiểu học, kiểu dáng và cấu tạo của các con chữ, quy 

trình viết các con chữ. Thuộc các quy tắc chính tả tiếng Việt. 

2. Kĩ năng: SV thuộc lòng bảng chữ cái Tiếng Việt, viết lại bảng chữ cái 

đầy đủ và chính xác. SV biết viết đúng mẫu và đẹp các chữ cái trong bộ 

chữ dạy tập viết: các loại chữ thƣờng, chữ hoa và chữ số. Viết liền mạch 

và ghi dấu thanh. Viết bảng và trình bày bảng. Viết mẫu các con chữ, các 

bài tập viết cho HS Tiểu học một cách chính xác, đều và đẹp. Biết phát 

hiện lỗi chính tả, chỉ ra nguyên nhân và cách sửa. Biết cách hƣớng dẫn 

HS viết đúng chính tả. 

3. Thái độ: Sinh viên nhận thức đƣợc vai trò, tầm quan trọng của phân 

môn tập viết trong chƣơng trình Tiếng Việt ở Tiểu học. Có thói quen rèn 

luyện các kĩ năng viết đúng chính tả, viết chữ đẹp trong hoạt động sƣ 

phạm ở trƣờng Tiểu học. Có ý thức rèn luyện các đức tính cần thiết của 

một GV Tiểu học nhƣ: Tính cẩn thận, tính chính xác, tính thẩm mĩ…Sinh 

viên hứng thú tham gia các hoạt động học tập trên lớp, có tinh thần, thái 

độ tích cực, tự giác trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về bài học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

Tài liệu bắt buộc: 
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[1]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

[2]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng 

Tiếng Việt, NxbGD, Hà Nội. 

- Giáo án 

Tài liệu tham khảo: 

[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt 

thực hành, NxbGD, Hà Nội. 

 [4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 

[6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD 

& ĐHSP, Hà Nội. 

[7]. Lê A - chủ biên (1997), Giáo trình tiếng Việt, NxBGD và 

ĐHSP, Hà Nội.  

[8]. Trần Mạnh Hƣởng – chủ biên (2010), Dạy và học Tập viết ở 

Tiểu học, NxBGD, Hà Nội. 

 [9]. SGK Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5, NxBGD, Hà Nội. 

2. Sinh viên: Sách giáo trình, vở ghi chép; Đọc tài liệu học tập; Chuẩn bị 

nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp. 

C. Phương pháp, phương tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 
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- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm, trình bày cá 

nhân, tập viết theo mẫu. 

- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng Tiểu học. 

2. Phương tiện dạy học 

Thuyết trình ngôn ngữ, giáo án, tài liệu học tập, trình chiếu powerpoint. 

D. Nội dung dạy học 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ SV NỘI DUNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung 

phần I. 

- GV (dẫn nhập)  

- GV: Theo em, vì sao ta cần phải 

rèn kĩ năng viết chữ? Mục đích, 

yêu cầu rèn kĩ năng viết chữ trong 

chƣơng trình tiếng Việt ở Tiểu học? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

- GV: Em hãy nêu tên một số nhân 

vật (ngoài đời thực hoặc trong tác 

phẩm văn chƣơng đã học) có tài 

văn hay chữ tốt? 

- SV: Phát biểu trả lời 

 

 

I. Mục đích, yêu cầu của rèn kĩ 

năng viết chữ. Giới thiệu mẫu 

chữ cái Tiếng Việt. 

1. Mục đích, yêu cầu của rèn kĩ 

năng viết chữ. 

- Cùng với lời nói, chữ viết là một 

phƣơng tiện giao tiếp của con 

ngƣời.  

- Chữ viết còn thể hiện lịch sử, nền 

văn hoá, sự tinh hoa của một dân 

tộc. 

- Ở Tiểu học, chữ viết là một công 

cụ dạy học của GV. GV viết chữ 

trên bảng, viết mẫu cho HS, viết 

chữ đẹp để HS noi theo.  

- Dạy học phân môn Tập viết chiếm 
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- GV: Chữ viết đƣợc thể hiện bằng 

những hình thức nào? Lấy ví dụ 

minh họa? 

- SV: Trả lời và lấy ví dụ. 

 

 

- GV: Chữ viết của tiếng Việt hiện 

nay có tổng bao nhiêu chữ cái? Hãy 

đọc toàn bộ chữ cái đó và viết vào 

vở mẫu chữ thƣờng và mẫu chữ 

hoa? 

- SV: Phát biểu. Đọc bảng chữ cái 

theo trí nhớ và viết lại vào vở theo 

yêu cầu của GV. 

- GV: Nhận xét về cách đọc và 

cách thể hiện chữ viết. 

 

 

 

- GV: Chữ viết Tiếng Việt sử dụng 

mấy loại mẫu chữ số? Có mấy 

thanh điệu? 

vị trí rất quan trọng ở Tiểu học. 

2. Bảng mẫu chữ cái, chữ số và 

dấu thanh TV. 

a. Bảng mẫu chữ cái 

- Bộ chữ dùng để in trên sách báo 

gọi là chữ in. Có chữ in thƣờng và 

chữ in hoa. 

- Bộ chữ dùng để viết bằng bút trên 

giấy hoặc phấn trên bảng là chữ 

viết tay. Có chữ viết thƣờng và chữ 

viết hoa. 

- Chữ viết của tiếng Việt hiện nay 

(chữ quốc ngữ) là một loại chữ ghi 

âm, đƣợc xây dựng trên cơ sở bộ 

chữ cái Latinh, gồm 29 chữ cái từ 

ay. Và 10 tổ hợp chữ cái ghi phụ 

âm: ch, gh,gi,kh, ng, ngh, nh, ph, 

th, tr. 

- Chữ cái viết thường: a,b,c (chữ 

thƣờng kiểu đứng, chữ thƣờng kiểu 

nghiêng, chữ nét thanh nét đậm). 

- Chữ cái viết hoa: A,B,C… (có 2 

mẫu chữ hoa. Có kiểu chữ hoa 

đứng và chữ hoa nghiêng, chữ hoa 

nét thanh nét đậm, chữ hoa sáng 
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- SV: Phát biểu trả lời. 

 

 

 

 

- GV: Khi viết, HS cần có tƣ thế 

ngồi và cách cầm bút nhƣ thế nào 

cho đúng? 

- SV: Dựa vào thực tế tập viết của 

bản thân, trả lời. 

- GV: Hƣởng dẫn SV cách cầm bút 

đúng và tƣ thế ngồi đúng khi viết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tạo). 

b. Bảng mẫu chữ số: 2 loại mẫu 

chữ số: 

- Chữ số Ả Rập: 1,2,3 

- Chữ số La Mã: I, II, III… 

c. Bảng mẫu dấu thanh 

- TV có 6 thanh, thể hiện trên chữ 

viết có 5 kí hiệu ghi dấu thanh. 

3. Những quy định về cách viết và 

kĩ thuật viết 

a. Tư thế ngồi viết và cầm bút 

đúng 

- Tư thế đúng 

+ Vị trí bàn ngang, gần ngực nhƣng 

không chạm hẳn vào ngực. Ngồi 

ngay ngắn, thẳng lƣng.  

+ Vòng tay rộng mở thoải mái. Tay 

trái đặt lên phía trƣớc bên trái cuốn 

vở. Không di chuyển cả cánh tay 

khi viết. 

+ Đầu hơi cúi, cự li giữa mắt và vở 

từ 25 đến 30cm. 
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- GV: Căn cứ vào độ cao của con 

chữ, ta chia cách viết của các chữ 

cái theo nhóm nhƣ thế nào? 

- SV: Dựa vào giáo trình, phát biểu 

trả lời.  

- GV: Hƣớng dẫn SV viết mẫu vào 

vở theo chuẩn chiều cao của từng 

con chữ. 

- SV: Tập viết theo mẫu 

 

 

- Cầm bút đúng cách: 

+ Tay phải cầm bút và điều khiển 

nét viết bằng 3 ngón tay (ngón cái, 

ngón trỏ và ngón giữa).  

- Bút nghiêng về phía bên vai phải 

một ngóc 60 độ. Tuyệt đối không 

cầm bút dựng đứng 90 độ. 

- Lòng bàn tay và cánh tay làm 

thành một đƣờng thẳng 

- Khoảng cách giữa các đầu ngón 

tay và ngòi bút là 2,5cm. 

b. Nét viết 

- Trong nhà trƣờng, GV dạy cho 

HS viết nét chữ đều và đứng, vuông 

góc với dòng kẻ. 

- HS có thể viết nét thanh nét đậm 

hoặc nét chữ nghiêng. 

c. Kích thước chữ 

- Chữ viết cỡ nhỏ có chiều cao 1 

đơn vị =1 dòng kẻ li = 0,25cm: 16 

chữ cái (a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ƣ, 

c, m, n, v, x). 

- Chữ cái có chiều cao 1,25 đơn vị: 
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- GV: Em thử nêu tên một số nét cơ 

bản khi dạy HS tập viết? Những nét 

đó tƣơng ứng với chữ cái và chữ số 

nào? 

- SV: Nêu tên một số nét cơ bản và 

các chữ cái có nét đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Trong chữ viết TV, dấu 

thanh đƣợc ghi nhƣ thế nào trong 

những chữ thông thƣờng, chữ ghi 

tiếng có bán âm đầu và ghi tiếng có 

nguyên âm đôi? Lấy ví dụ? 

- SV: Phát biểu trả lời, lấy ví dụ cụ 

thể. 

r, s 

- Chữ cái có chiều cao 1,5 đơn vị: t 

- Chữ cái có chiều cao 2 đơn vị = 2 

dòng kẻ li: d, đ, p, q và các chữ số 

1, 2, 3, 4… 

- Chữ cái có chiều cao 2,5 đơn vị: 

b, g, h, k ,l ,y và các chữ hoa A, B, 

C… 

- Riêng chữ hoa Y và G có chiều 

cao 4 đơn vị. 

4. Tên gọi các nét viết cơ bản 

(GT1 trang 62, GT2 trang 111). 

- Nét ngang, sổ, xiên, móc, hất, 

cong, khuyết, xoắn… 

 

 

5. Vị trí dấu thanh trong chữ viết 

- Thông thƣờng, dấu thanh đƣợc đặt 

ở chữ cái ghi âm chính của vần.  

- Các chữ ghi tiếng có nguyên âm 

đôi thì có 2 cách ghi dấu thanh: 

+ Nếu sau nguyên âm đôi không có 

âm cuối vần thì dấu thanh ghi vào 
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- GV: Em hiểu thế nào là kĩ thuật 

viết liền mạch? Hãy thử viết 1 câu 

liền mạch vào vở? 

- SV: Phát biểu trả lời, viết 1 câu 

liền mạch vào vở. 

 

 

 

 

- GV: Theo em, việc viết bảng và 

trình bày bảng của GV cần đạt 

những yêu cầu nhƣ thế nào? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

 

 

 

chữ cái thứ nhất của nguyên âm 

đôi: Mùa, mía, của, cửa… 

+ Nếu sau nguyên âm đôi có âm 

cuối vần thì dấu thanh đặt vào chữ 

cái thứ 2 của nguyên âm đôi: 

Đường, điểm… 

6. Viết liền mạch 

- Viết liền mạch là kĩ thuật sử dụng 

nét bút khi viết phải nối liền liên 

tục, không bị đứt quãng giữa các 

nét trong một chữ cái, giữa các chữ 

cái trong một tiếng. 

- Khi viết một chữ, nét bút liền 

mạch từ đầu đến cuối, sau đó mới 

nhấc bút lên để viết dấu chữ và dấu 

thanh. 

7. Cự li giữa các chữ 

- Khi viết, cự li giữa các chữ ghi âm 

tiết phải viết cách đều nhau. Ta lấy 

chiều ngang của con chữ o (0,75 

đơn vị) làm đơn vị đo khoảng cách 

để hƣớng dẫn HS luyện tập viết. 

8. Trình bày bảng 

- Tính khoa học. 
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- GV: Yêu cầu SV làm một số bài 

tập: 

Bài 1: Đọc và tập viết các nét chữ 

cơ bản, các chữ chứa các nét đó vào 

vở ô li. 

- SV: Đọc từng nét và viết vào vở 

theo yêu cầu của GV. 

- GV: Quan sát và chỉnh sửa 

Bài 2: Phân tích các nét chữ trong 

29 chữ cái tiếng Việt (cả chữ viết 

thƣờng và chữ viết hoa) 

- SV: Phân tích 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Yêu cầu SV viết vào vở có 

dòng kẻ li 

- SV: Luyện viết vào vở theo yêu 

- Tính sƣ phạm 

- Tính thẩm mĩ 

II. Bài tập thực hành 

1. Luyện viết nét chữ:  

Nét cơ bản (17 nét) 

- Nét ngang : đ, t, 2, 4, 7 

- Nét sổ: p, q, 1, 4 

- Nét xiên: s, 4, 7 

- Nét móc xuôi: m, n 

- Nét móc ngƣợc: a, d, đ, t, i, u, ƣ 

- Nét móc 2 đầu: h, m, n, p, v 

- Nét cong trái: c, e, ê, x, 6, 8, 9 

- Nét cong phải: s, x, 3, 5, 8, 9 

- Nét cong kín: a, ă, â, d, đ, g, h, o, 

ô, ơ, q, 6, 9, 0 

- Nét khuyết xuôi: b, h, k, l 

- Nét khuyết ngƣợc: g, y 

- Nét hất: i, p, t, u, ƣ, y, số 1 

- Nét thắt (xoắn): b, v, r, s, k 

- Nét dấu mũ:  â, ê, ô 
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cầu của GV.  

- GV: Yêu cầu SV về nhà luyện tập 

trong vở Tập viết lớp 1. 

 

 

 

 

 

- GV: Yêu cầu nhƣ trong luyện viết 

chữ thƣờng. Lƣu ý về kích cỡ chữ. 

- SV: Luyện viết 

- GV: Yêu cầu SV về nhà luyện tập 

thêm vào vở Tập viết lớp 2. 

 

 

 

 

 

- GV: Yêu cầu SV luyện viết 10 

chữ số cơ bản vào vở ô li. Sau đó 

luyện viết phối hợp chữ thƣờng, 

- Nét dấu á: ă 

- Nét râu: ơ, ƣ 

- Nét chấm: i 

2. Luyện viết chữ thường 

- Căn cứ vào nét chữ, có thể chia 

bảng chữ cái viết thƣờng thành các 

nhóm chữ có nét cơ bản giống 

nhau: 

+ Nét cong: c, o, ô, ơ, x, a, ă, â, d, 

đ, q, g 

+ Nét hất: i, t, u, ƣ, p, e, ê, y 

+ Nét móc: m, n ,v 

+ Nét khuyết: b, k, h, l, g, y 

+ Nét xoắn/ thắt: r, s, v… 

- Có thể viết theo thứ tự chữ cái 

trong bảng từ a đến y. 

- Luyện viết chữ thƣờng đứng, chữ 

thƣờng nghiêng và chữ thƣờng nét 

thanh nét đậm. 

3. Luyện viết chữ hoa 

- Luyện viết chữ hoa thƣờng, chữ 

hoa nghiêng và chữ hoa nét thanh 
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chữ hoa và chữ số theo mẫu GV 

viết trên bảng hoặc chiếu trên máy. 

- SV: Thực hiện theo yêu cầu của 

GV. 

- GV: Khi viết trình bày thành bài, 

ta cần có những yêu cầu gì? Viết 

trình bày một đoạn văn và viết thơ 

giống và khác nhau ở điểm nào? 

Lấy ví dụ cụ thể? 

- SV: Phát biểu trả lời 

- GV: Yêu cầu SV viết một số ví dụ 

vào vở ô li. Thi viết theo nhóm. 

- SV: Từng nhóm thực hiện yêu cầu 

của GV. 

- GV: Nhận xét bài viết của từng 

nhóm. 

 

 

- GV: Yêu cầu lớp chia thành 4 

nhóm, mỗi nhóm cử đại diện lên 

bảng luyện viết chữ đẹp. Cặp 1 

gồm nhóm 1 và 3; cặp 2 gồm nhóm 

2 và 4. 

- SV: Xung phong thực hiện yêu 

cầu của GV. Chia bảng và viết chữ. 

- GV cùng cả lớp nhận xét cách 

nét đậm. 

- Luyện viết theo các nhóm có nét 

giống nhau:  

+ Nét sổ: L, E, Ê, H, K, D, Đ, P, R, 

B 

+ Nét cong: O, Ô, Ơ, Q, C, G, S 

+ Nét móc: U, Ƣ, V, T 

+ Nét xiên: A, Ă, Â, M, N, X, Y 

- Luyện viết một số ví dụ  

 

4. Luyện viết chữ số 

- Luyện viết 10 số cơ bản. Chiều 

cao 2 đơn vị 

- Luyện viết phối hợp chữ thƣờng, 

chữ hoa và chữ số theo mẫu. 

5. Luyện viết trình bày một bài 

- Yêu cầu:  

+ Tên bài viết ở giữa, cách đều hai 

bên trang giấy 

+ Tên tác giả viết dịch về bên phải 

trang giấy ở cuối bài. 
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trình bày bảng của từng nhóm.  

 

 

 

+ Đối với văn xuôi: Mỗi lần xuống 

dòng viết thụt vào một chữ. 

+ Đối với bài thơ có nhiều khổ, 

giữa các khổ thơ viết cách nhau 1 

dòng. Thơ lục bát, câu 6 viết lùi vào 

1 chữ so với câu 8. 

- Thi viết theo nhóm. 

7. Luyện viết và trình bày bảng 

Thi viết bảng theo nhóm 

+ Nhóm 1: Luyện viết 29 chữ cái 

viết thƣờng trên bảng. 

+ Nhóm 2: Luyện viết 29 chữ cái 

viết hoa trên bảng 

+ Nhóm 3: Tập viết và trình bày bài 

tập đọc sau trên bảng: Quê hương 

+ Nhóm 4: Tập viết và trình bày 

đoạn thơ sau trên bảng: Việt Nam. 

E. củng cố, dặn dò 

- Yêu cầu SV khái quát lại mục đích, yêu cầu của việc rèn kĩ năng viết 

chữ. Đọc thuộc lòng bảng chữ cái Tiếng Việt. 

- Thực hành viết các kiểu chữ thƣờng, chữ hoa, chữ nghiêng, nét thanh 

nét đậm vào vở ô li. Luyện viết thành bài và tập viết trên bảng. 

- Chuẩn bị bài học chƣơng V: Rèn kĩ năng viết văn bản. 
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CHƢƠNG IV: RÈN KỸ NĂNG VIẾT VĂN BẢN  

(6 tiết) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  

Xác định đƣợc những yêu cầu chung của việc viết văn bản; Mô tả 

đƣợc các đặc điểm chính xác của các loại văn bản: miêu tả, kể chuyện, 

tƣờng thuật, nghị luận..; Thấy rõ những nét đồng nhất và những nét khác 

biệt trong việc viết các loại văn bản. 

2. Kĩ năng: SV có kĩ năng vận dụng những lí thuyết về văn bản để tạo 

lập văn bản đúng theo yêu cầu của việc làm văn; Biết cách viết một văn 

bản theo đúng với phong cách mà văn bản đòi hỏi. 

3. Thái độ: Sinh viên tích cực rèn luyện thực hành để nhanh chóng hình 

thành kĩ năng, kĩ xảo tạo lập văn bản; Luôn ứng dụng những điều đƣợc 

học tập và rèn luyện vào việc tạo lập văn bản trong đời sống thƣờng ngày. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

[2]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng 

Tiếng Việt, NxbGD, Hà Nội. 
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- Giáo án 

Tài liệu tham khảo: 

[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt 

thực hành, NxbGD, Hà Nội. 

 [4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 

[6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD 

& ĐHSP, Hà Nội. 

[7]. Lê A - chủ biên (1997), Giáo trình tiếng Việt, NxBGD và 

ĐHSP, Hà Nội.  

[8]. Trần Mạnh Hƣởng – chủ biên (2010), Dạy và học Tập viết ở 

Tiểu học, NxBGD, Hà Nội. 

 [9]. SGK Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5, NxBGD, Hà Nội. 

2. Sinh viên: Sách giáo trình, vở ghi chép; Đọc tài liệu học tập; Chuẩn bị 

nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp. 

C. Phương pháp, phương tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm, trình bày cá 

nhân, tập viết theo mẫu. 

- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng Tiểu học. 

2. Phương tiện dạy học 
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Thuyết trình ngôn ngữ, giáo án, tài liệu học tập, trình chiếu powerpoint. 

D. Nội dung dạy học 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ SV NỘI DUNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung 

Mục đích yêu cầu rèn kĩ năng 

viết văn bản. Hệ thống các bài 

tập làm văn ở Tiểu học. 

 - GV: Hãy nêu mục đích, yêu cầu 

rèn kĩ năng viết văn bản? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Hãy nhận xét về hệ thống bài 

I. Mục đích yêu cầu rèn kĩ năng viết 

văn bản. Hệ thống các bài tập làm văn 

ở Tiểu học. 

1. Mục đích, yêu cầu rèn kĩ năng viết 

văn bản. 

- Mô tả đƣợc các đặc điểm chính của các 

loại văn bản: miêu tả, kể chuyện, tƣờng 

thuật… Thấy rõ đƣợc sự giống và khác 

nhau trong các loại văn bản. 

- Vận dụng lí thuyết về văn bản để tạo lập 

văn bản theo đúng yêu cầu. 

2. Hệ thống bài tập làm văn bậc Tiểu 

học 

+ lớp 2:  

- Điền từ 

- Dùng từ đặt câu, Trả lời câu hỏi theo bài 

đọc, Trả lời câu hỏi theo tranh. 

+ Lớp 3:  

- Trả lời câu hỏi theo tranh, Quan sát và 
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tập làm văn ở bậc Tiểu học? 

- SV: Phát biểu trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trả lời câu hỏi. Văn kể chuyện 

+ Lớp 4: 

- Văn kể chuyện, Văn thuật chuyện, Văn 

miêu tả. 

+ Lớp 5: 

- Văn kể chuyện, Văn Tƣờng thuật, Văn 

Miêu tả, Văn viết thƣ, Văn tự do 

II. Luyện viết Văn miêu tả 

1. Thế nào là văn miêu tả. 

( HS đọc Đoạn trích 1,2 tr. 78-79-80) rút 

ra khái niệm. 

- Văn miêu tả là loại văn thể hiện sự vật, 

sự việc, con người, cảnh vật...một cách 

sinh động, cụ thể như vốn có trong đời 

sống. Đây là loại văn giàu cảm xúc, giàu 

trí tưởng tượng và sự đánh giá thẩm mĩ 

của người viết đối với đối tượng được 

miêu tả. 

2. Đặc điểm chung của văn miêu tả. 

- Văn miêu tả là loại văn mang tính chất 

thông báo thẩm mĩ. 

- Văn miêu tả "cái mới, cái riêng phải gắn 

chặt với cái chân thật".( Phạm Hổ) 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung 

Các kiểu bài văn miêu tả trong 

chương trình Tiểu học. 

- GV: Nêu các đặc điểm cơ bản của  

văn miêu tả đồ vật? 

(Văn miêu tả đồ vật: đối tƣợng, nội 

dung, ngôn ngữ miêu tả.) 

- SV: phát biểu trả lời.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Nêu các đặc điểm cơ bản của  

- Ngôn ngữ trong văn miêu tả bao giờ 

cũng là ngôn ngữ giàu cảm xúc, giàu hình 

ảnh, giàu nhịp điệu, âm thanh... 

II. Các kiểu bài văn miêu tả trong 

chương trình Tiểu học. 

1. Văn miêu tả 

1.1. Văn miêu tả đồ vật. 

a. Đối tƣợng miêu tả: 

- Đó là những đồ vật thƣờng gặp trong 

đời sống hàng ngày.  

    Ví dụ: Cái cặp, cái bảng, cái trống 

trƣờng... 

b. Nội dung miêu tả:  

- Hình dáng, đặc điểm, cấu tạo, các 

đƣờng nét, màu sắc, công dụng... 

c. Ngôn ngữ miêu tả: 

- Ngôn ngữ trong văn miêu tả đồ vật cần 

phải có "hồn", nghĩa là phải làm sao cho 

đồ vật hiện lên những suy nghĩ, những 

tình cảm nhƣ con ngƣời. 

1.2. Văn miêu tả loài vật. 

a. Đối tƣợng miêu tả. 
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văn miêu tả loài vật? (đối tƣợng, 

nội dung, ngôn ngữ miêu tả.) 

- SV: phát biểu trả lời.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Nêu các đặc điểm cơ bản của  

văn miêu tả cây cối? (đối tƣợng, 

nội dung, ngôn ngữ miêu tả). 

- SV: phát biểu trả lời. 

- Là những con vật gần gũi, thân thiết với 

đời sống con ngƣời. Đó là, chú ngan, chị 

gà, anh dế... 

b. Nội dung miêu tả. 

- Khi miêu tả cần chú ý tới việc tả hình 

dáng bên ngoài, lẫn hoạt động, tính nết 

của con vật đó. Chú ý tới đặc điểm riêng 

biệt của giống loài. 

c. Ngôn ngữ miêu tả. 

- Các từ ngữ miêu tả âm thanh (từ tƣợng 

thanh) đƣợc sử dụng nhiều nhằm mục 

đích thể hiện những âm thanh đặc trƣng 

của con vật. 

- các tính từ, đặc biệt các tính từ chỉ màu 

sắc, phẩm chất đƣợc dùng khá phổ biến. 

- Biện pháp tu từ đƣợc dùng, trong đó 

biện pháp nhân hoá đƣợc dùng nhiều hơn 

cả. 

1.3.Văn miêu tả cây cối. 

a. Đối tượng miêu tả 

- Tất cả các cây cối ở xung quanh ta. Đó 

là những cây có ích cho đời, và gần gũi 

với tuổi học trò. 
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- GV: Nêu các đặc điểm cơ bản của  

văn tả cảnh? (đối tƣợng, nội dung, 

ngôn ngữ miêu tả). 

- SV: phát biểu trả lời.  

  

 

 

 

 

b. Nội dung miêu tả. 

- Có nhiều loại cây: cây cho quả, cây cho 

hƣơng sắc, có loại cho gỗ, cho củi...Vì 

vậy khi miêu tả cũng có sự khác biệt. Đối 

với cây ăn quả, cần tập trung miêu tả mùi 

vị của quả; với cây lấy hƣơng, lấy hoa 

cần tả hƣơng, tả sắc; còn với cây lấy bóng 

mát là tả dáng của cây, của tán... 

c. Ngôn ngữ miêu tả. 

- Ngôn ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc. Các 

tính từ chỉ màu sắc, phẩm chất đƣợc dùng 

nhiều. Sử dụng các biện pháp tu từ, đặc 

biệt là phép so sánh. 

1.4. Văn tả cảnh  

a. Đối tượng miêu tả. 

- Đối tƣợng của văn tả cảnh là những 

cảnh vật thông thƣờng xung quanh ta, 

những danh lam thắng cảnh, những di 

tích lịch sử, phố xá, chùa đình... 

b. Nội dung miêu tả. 

- Đó là những nét tiêu biểu nhất của cảnh 

vật. Khi miêu tả cần chú ý:  

+ Tả không gian, thời gian tạo nền chung 
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- GV: Nêu các đặc điểm cơ bản của  

văn tả ngƣời? 

(đối tƣợng, nội dung, ngôn ngữ 

miêu tả). 

- SV: phát biểu trả lời.  

 

 

 

 

 

cho cảnh vật cần miêu tả. 

+ Khi miêu tả cần cần kết hợp tả ngƣời và 

tả vật trong cảnh. 

+ Khi tả cần lồng cả cảm xúc của ngƣời 

viết vào cảnh, kèm theo những lời bình 

giá, nhận xét của đối tƣợng miêu tả. 

c. Ngôn ngữ miêu tả. 

- Chủ yếu sử dụng các tính từ chỉ màu 

sắc, hình khối, đƣờng nét. 

- Số lƣợng các từ ngữ chỉ không gian, số 

lƣợng các câu có chứa trạng ngữ chỉ địa 

điểm tƣơng đối nhiều. 

1.5. Văn tả người. 

a. Đối tượng miêu tả. 

- Nhằm tả những ngƣời thân, những 

gƣơng tốt, gần gũi, quen thuộc và để lại 

nhiều ấn tƣợng cho ngƣời viết. 

b. Nội dung miêu tả. 

- Chia việc miêu tả ngƣời thành 2 phần:  

+ Miêu tả bên ngoài (hình dáng). 

 + Miêu tả bên trong (đời sống nội tâm). 

 - Những hoạt động, suy nghĩ của con 

ngƣời bao giờ cũng gắn với những hoàn 
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- GV: Nêu các đặc điểm cơ bản của  

văn tả cảnh sinh hoạt? 

(đối tƣợng, nội dung, ngôn ngữ 

miêu tả). 

- SV: phát biểu trả lời.  

 

 

 

 

 

 

 

cảnh cụ thể về không gian, thời gian. Khi 

tả nên lồng cả việc miêu tả ngoại cảnh để 

làm rõ cuộc sống nội tâm,con ngƣời. 

- Khi tả cần bộc lộ cả những suy nghĩ, 

tình cảm của ngƣời viết đối với đối 

tƣợng. 

c. Ngôn ngữ miêu tả. 

- Ngôn ngữ trong văn miêu tả thƣờng rất 

sinh động nhƣ cuộc sống thực hàng ngày.                                                                                                               

1.6. Văn tả cảnh sinh hoạt. 

a. Đối tượng miêu tả. 

- Đó là những cảnh lao động, cảnh sinh 

hoạt, cảnh họp chợ...Trong những cảnh 

ấy, hoạt động của con ngƣời là đối tƣợng 

miêu tả chủ yếu. 

b. Nội dung miêu tả. 

- Hoạt động của con ngƣời là nội dung 

chính của bài văn tả cảnh sinh hoạt. 

- Hoạt động của con ngƣời luôn luôn gắn 

với thời gian, không gian. Do đó khi tả 

cảnh sinh hoạt cần tả hoạt động của con 

ngƣời trong những không gian, thời gian 

cụ thể, trong những mối quan hệ xác 
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- GV: Hƣớng dẫn sv luyện tìm ý 

cho văn miêu tả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

định. 

- Ngƣời viết có thể xen lời phát biểu cảm 

tƣởng hoặc những suy nghĩ của mình. 

c. Ngôn ngữ miêu tả. 

- Trong văn tả cảnh sinh hoạt chứa đựng 

nhiều yếu tố của văn tả cảnh, tả vật, tả 

ngƣời...         

* Bài tập thực hành: (Yêu cầu hs chuẩn 

bị từ nhà các bài tập thực hành trong giáo 

trình) .   

*. Luyện tìm ý cho văn miêu tả 

+ Muốn viết bài văn miêu tả cần phải có 

ý, chủ yếu là do quan sát mà có. muốn 

miêu tả hay phải biết cách quan sát và có 

công qua sát. 

+ Quan sát là nhìn, là xem xét, nhận biết 

một vật, một ngƣời, một cảnh... nào đó 

phát hiện những nét khác biệt của chúng. 

Khi quan sát, cần phải chú ý:  

- Lựa chọn thời điểm sao cho thích hợp. 

- Lựa chọn góc độ không gian quan sát 

sao cho thích hợp. 

- Lựa chọn những chi tiết quan sát sao 
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- GV: Lập dàn ý cho văn miêu tả 

bao gồm mấy bƣớc? 

- SV: Phát biểu, trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cho phù hợp. 

+ Quan sát phải nắm bắt đƣợc cái thần, 

cái hồn và nét riêng biệt của đối tƣợng 

miêu tả. 

*. Lập dàn ý cho bài văn miêu tả.  

- Bài văn miêu tả bao gồm 3 phần: 

 + Phần mở bài 

  + Phần thân bài 

  + Phần kết bài.     

a. Mở bài. 

- Giới thiệu tên của đối tƣợng miêu tả. 

- Thấy đối tƣợng miêu tả ở đâu, vào lúc 

nào, quan hệ ra sao. 

b. Thân bài: 

+ Tả bao quát những nét chung nhất. 

+ Tả những nét riêng biệt, đặc sắc của đối 

tƣợng. 

+ Nêu những suy nghĩ riêng của bản thân 

về đối tƣợng miêu tả. 

c. Kết bài. 

- Những ấn tƣợng sâu đậm về đối tƣợng 
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- GV: Hƣớng dẫn sinh viên tìm 

hiểu cách thức rèn luyện kĩ năng 

viết văn kể chuyện và văn nghị 

luận? 

- SV: đọc giaó trình và tham khảo 

thêm các tài liệu có liên quan 

      Xem một số bài văn mẫu trong 

chƣơng trình Sgk Tiểu học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đƣợc miêu tả. 

- Những liên tƣởng, những suy nghĩ khác 

về đối tƣợng. 

2. Luyện kĩ năng viết Văn kể chuyện 

a. Khái niệm: văn kể chuyện là loại văn 

dùng để kể lại một câu chuyện, một sự 

kiện, một con ngƣời… trong đời sống 

thực tế xã hội hoặc trong trí tƣởng tƣợng 

qua sự sắp xếp, nhào nặn, hƣ cấu của 

ngƣời viết. 

b. Tìm ý và lập dàn ý cho bài văn kể 

chuyện 

- Tìm ý trong bài văn kể chuyện là đi tìm 

nhân vật, tìm cốt truyện và tìm ý nghĩa xã 

hội của câu chuyện sẽ kể. 

- Dàn ý bao gồm 3 phần: 

+ Phần mở đầu câu chuyện 

+ Phần phát triển câu chuyện 

+ Phần kết thúc câu chuyện 

C.Viết bài văn kể chuyện 

3. Luyện kĩ năng viết Văn nghị luận 

a. Khái niệm : Giáo trình (trg176) 
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- GV: Một số loại còn lại, sv đọc 

giáo trình và thực hành. 

b. Luyện viết bài văn nghị luận xã hội 

- Bài nghị luận kiểu giải thích 

+ Điều kiện để viết: ngƣời viết phải hiểu 

vấn đề đƣa ra bàn luận; Phải xđ đứng điều 

ngƣời đọc còn chƣa biết 

+ Bố cục thƣờng gặp: phần giải thích; 

phần bình luận 

+ Cách hành văn 

- Bài nghị luận xã hội kiểu chứng minh 

 4. Luyện văn viết thư 

(Xem trong giáo trình) 

 

E. củng cố, dặn dò 

- Gv hệ thống lại những kiến thức cơ bản trong bài nhằm giúp hs hiểu bài 

sâu hơn. 

- Yêu cầu hs về nhà tìm đọc các thể loại truyện. 

* THỰC HÀNH:  Luyện viết văn kể chuyện 

- Chuẩn bị nội dung bài học sau 
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CHƢƠNG V: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHE – NÓI 

 (5 tiết) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức: Sinh viên hiểu đƣợc: Mục đích, yêu cầu của việc rèn luyện 

kĩ năng nghe – nói trong hoạt động dạy - học và hoạt động giao tiếp hàng 

ngày; Một số hình thức nghe – nói, các nhân tố giao tiếp tham gia vào 

quá trình nghe – nói; Các điều kiện cần thiết để nói có hiệu quả, các bƣớc 

chuẩn bị bài nói và những nguyên tắc cơ bản khi thực hiện bài nói; Các 

hình thức nghe, những điều kiện để nghe có hiệu quả, cách nghe và một 

số kĩ năng cần rèn luyện khi nghe. 

2. Kĩ năng: Sinh viên biết cách: Xác định mục đích, yêu cầu của kĩ năng 

nghe - nói trong hoạt động giao tiếp và hoạt động dạy học ở trƣờng Tiểu 

học; Chuẩn bị bài nói và thực hiện bài nói có hiệu quả, nghe có hiệu quả; 

Nghe – nói những nội dung thông thƣờng. 

3. Thái độ:Sinh viên nhận thức đƣợc vai trò, tầm quan trọng của việc 

nghe – nói. Tích cực rèn luyện thực hành để nhanh chóng hình thành kĩ 

năng nghe – nói; Có ý thức rèn luyện kĩ năng nghe – nói trong hoạt động 

sƣ phạm ở trƣờng  Tiểu học; Sinh viên hứng thú tham gia các hoạt động 

học tập trên lớp, có tinh thần, thái độ tích cực trong việc tìm hiểu, nghiên 

cứu về bài học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 
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NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 
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- Giáo án 
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2. Sinh viên: 

- Sách giáo trình, vở ghi chép. 

- Đọc tài liệu học tập 

- Chuẩn bị nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp. 
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C. Phương pháp, phương tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận nhóm. 

Hoạt động của GV và SV Nội dung 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung 

phần I. 

- GV: Trong kho tàng ca dao, tục 

ngữ Việt Nam, có rất nhiều câu nói 

hay khuyên chúng ta về việc giao 

tiếp bằng lời nói. Em hãy lấy vài ví 

dụ? 

- SV: Phát biểu, nêu ví dụ. 

- GV: Mở rộng 

- GV: Mục đích, yêu cầu của việc 

rèn luyện kĩ năng nghe - nói đối với 

mọi ngƣời là gì? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

- GV: Đối với GV, việc dạy học 

cũng là một nghề đòi hỏi phải có kĩ 

năng nghe - nói mang tính chuẩn 

mực cao. GV cho SV xem 2 đoạn 

video về hoạt động giao tiếp bằng lời 

I, Tìm hiểu chung về việc rèn luyện kĩ 

năng nghe – nói. 

- Lời nói chẳng mất tiền mua 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 

- Học ăn học nói học gói học mở. 

1, Mục đích, yêu cầu của việc rèn 

luyện kĩ năng nghe – nói. 

- Học nghe, học nói để ứng xử và giao 

tiếp với xã hội. 

- Rèn kĩ năng nghe – nói để nhằm đạt 

hiệu quả giao tiếp cao. 

a. Đối với giáo viên 

- GV rèn kĩ năng nghe - nói để giảng 

dạy và học tập trong nhà trƣờng: giảng 

bài trên lớp, giao tiếp với học sinh, giao 

tiếp với phụ huynh học sinh, giao tiếp 

với đồng nghiệp, họp tổ chuyên môn, 
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nói. Yêu cầu SV theo dõi và cho 

biết: Hai đoạn video trên do những ai 

nói? Em có nhận xét gì về cách nói 

của họ? 

- SV: Chú ý theo dõi, nêu nhận xét. 

- GV: Mục đích, yêu cầu của việc 

rèn luyện kĩ năng nghe – nói đối với 

GV và HS là gì? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

 

 

 

 

- GV: Chiếu bảng các phân môn của 

bộ môn Tiếng Việt đƣợc dạy trong 

trƣờng tiểu học. Yêu cầu sinh viên 

xác định: Trong các phân môn trên, 

phân môn nào có nhiệm vụ rèn luyện 

kĩ năng nghe - nói cho HS tiểu học? 

- SV: Nhìn lên bảng và xác định. 

- GV: Khái quát lại nội dung phần 1 

 

hội thảo, hội nghị... 

- Nghe – nói là một yêu cầu, một nội 

dung học tập mang tính chất nghiệp vụ 

sƣ phạm, một phẩm chất của nghề giáo, 

đòi hỏi GV phải có kĩ thuật nghe – nói, 

có sự rèn luyện tích cực, trau dồi thƣờng 

xuyên. 

- GV rèn kĩ năng nghe - nói để giao tiếp 

và ứng xử ngoài xã hội. 

b. Đối với học sinh 

- Môn Tiếng Việt đƣợc dạy ở trƣờng tiểu 

học nhằm trang bị cho HS công cụ để 

giao tiếp và phát triển tƣ duy, tiếp thu và 

hiểu kiến thức bài học (cả 4 kĩ năng 

nghe – nói – đọc – viết). 

- Rèn kĩ năng nghe – nói để dạy các em 

biết sử dụng lời nói biểu cảm trong giao 

tiếp hàng ngày; để các em trao đổi tƣ 

tƣởng, tình cảm với gia đình, bạn bè, 

thầy cô... 

- Rèn kĩ năng nghe - nói cho HS còn tạo 

cơ sở cho việc học tập những môn học 

khác trong nhà trƣờng. 

- Yêu cầu của việc rèn luyện kĩ năng 

nghe - nói cho HS tiểu học đƣợc thực 
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- GV: Nghe và nói là hai mặt của 

hoạt động giao tiếp bằng lời. Chúng 

đi liền với nhau và luân phiên nhau 

trong quá trình giao tiếp. Giao tiếp 

bằng lời nói xảy ra trong hoàn cảnh 

giao tiếp cụ thể và với số lƣợng nhân 

vật giao tiếp khác nhau. Căn cứ vào 

đặc điểm trên, em hãy cho biết: Có 

mấy hình thức giao tiếp bằng lời 

nói? Đó là những hình thức nào? 

Cho ví dụ? 

- SV: Phát biểu trả lời, lấy ví dụ. 

 

 

 - GV cho SV xem một đoạn video 

về hoạt động giao tiếp bằng lời nói. 

Yêu cầu SV theo dõi và cho biết: 

Trong hoạt động nghe – nói, có 

những nhân tố giao tiếp nào? Nó có 

tác động đến cuộc giao tiếp ra sao? 

- SV: Chú ý theo dõi đoạn video và 

trả lời. 

- GV: Nhận xét, bổ sung. 

hiện ở các mức độ khác nhau: nghe 

trong hội thoại, nghe hiểu văn bản, nói 

trong hội thoại và nói thành bài. 

2. Một số hình thức nghe – nói 

a. Hình thức đơn thoại (độc thoại): Là 

hình thức nói cho một hoặc nhiều ngƣời 

nghe mà không có sự chuyển đổi vai 

giữa ngƣời nói với ngƣời nghe. (sp1  

sp2: Phát thanh viên, ngƣời thuyết 

trình...) 

b. Hình thức hội thoại (đối thoại, đàm 

thoại): Là hình thức giao tiếp bằng lời 

nói, trong đó có sự chuyển đổi vai giữa 

ngƣời nói và ngƣời nghe, có sự phân 

công lƣợt lời (sp1 sp2) . 

3. Các nhân tố giao tiếp 

- Nhân vật giao tiếp: Ngƣời nói – ngƣời 

nghe 

- Nội dung giao tiếp: Sự vật, hiện tƣợng 

trong hiện thực khách quan; suy nghĩ, tƣ 

tƣởng, tình cảm của con ngƣời... 

- Hoàn cảnh giao tiếp: Không gian , thời 

gian... 

- Công cụ giao tiếp: Ngôn ngữ - tiếng 
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- GV: Kết luận phần I 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu phần II. 

- GV: Để thực hiện hoạt động nói có 

hiệu quả, ngƣời nói cần những điều 

kiện gì? 

- SV: Một vài SV phát biểu trả lời. 

- GV: Nhận xét, bổ sung, liên hệ 

thực tế. 

 

 

 

 

 

- GV: Từ những điều kiện cần thiết 

trên, trƣớc khi nói thành bài, ta cần 

chuẩn bị những gì? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

- GV: Đƣa một ví dụ minh họa. 

 

Việt và các yếu tố kèm lời, phi lời (cử 

chỉ, điệu bộ, nét ,mặt...) 

- Sản phẩm giao tiếp (diễn ngôn). 

II. Luyện kĩ năng nói 

1. Những điều kiện để nói có hiệu quả 

- Nội dung bài nói là điều kiện quan 

trọng nhất để đảm bảo hiệu quả của việc 

nói.  

- Sự hiểu biết sâu rộng, phong phú của 

ngƣời nói làm cho bài nói có sức lôi 

cuốn, thuyết phục, hấp dẫn hơn.  

- Uy tín của ngƣời nói góp phần nâng 

cao hiệu quả của lời nói. 

- Giọng nói tốt, biết điều chỉnh ngữ điệu 

phù hợp với nội dung bài nói và hoàn 

cảnh nói cũng là điều kiện góp phần vào 

hiệu quả lời nói. 

2. Chuẩn bị bài nói 

- Xác định mục đích nói: Nói với ai và 

nói để làm gì? 

- Chuẩn bị nội dung trình bày là bƣớc 

quan trọng nhất: Nói cái gì? Nội dung 

cần theo một đề cƣơng cụ thể.  
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- GV: Sau khi chuẩn bị kĩ bài nói, ta 

tiến hành thực hiện bài nói. (GV 

thuyết trình phần này). 

- SV: Nghe và ghi chép. 

- GV: Trong giáo trình (tr204 - 205) 

có nêu 11 nguyên tắc dẫn đến thành 

công khi thực hiện bài nói của một 

diễn giả. Yêu cầu SV đọc tham khảo. 

- SV: Đọc tham khảo. 

 

- GV làm mẫu. SV: Nghe, đƣa ra 

nhận xét và nói một cách mở đầu 

khác.  

- GV: Chuẩn bị trƣớc các chủ đề và 

chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu: 

+ Đại diện nhóm lên bốc thăm chủ 

đề bài nói. 

+ Các nhóm thảo luận để chuẩn bị 

bài nói theo các chủ đề đã chọn. 

Thời gian chuẩn bị: 03 phút. 

+ Thực hiện bài nói: Mỗi nhóm cử 

- Dự kiến phƣơng pháp trình bày: Nói 

nhƣ thế nào?  

3. Thực hiện bài nói 

- Nói theo đúng đề cƣơng đã lập sẵn (ba 

phần: mở đầu, triển khai, kết thúc). 

- Chú ý theo dõi diễn biến tâm lí của 

ngƣời nghe để điều chỉnh kịp thời cách 

nói nhằm duy trì sự hứng thú của ngƣời 

nghe với bài nói. 

- Bình tĩnh, tự tin khi nói. Ngữ điệu phù 

hợp với bài nói và hoàn cảnh nói. 

- Thái độ chân thành, cử chỉ phù hợp, 

tạo đƣợc sự đồng cảm giữa ngƣời nói 

với ngƣời nghe. 

4. Thực hành luyện kĩ năng nói 

a. Giáo viên làm mẫu 

b. Sinh viên thực hành 

      Thảo luận nhóm: Nói theo chủ đề 

- Chủ đề 1: Giới thiệu bản thân với các 

bạn cùng lớp. 

- Chủ đề 2: Hùng biện: “Sinh viên Sư 

phạm với nghề dạy học hiện nay”. 

- Chủ đề 3: Cảm nghĩ của em khi đƣợc 
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một bạn đại diện lên nói. Thời gian 

nói: 03 phút. Những bạn khác ngồi 

nghe và ghi chép.  

+ Sau khi 1 nhóm nói xong, các bạn 

nhóm khác sẽ nhận xét và đánh giá  

- SV: Thực hiện theo hƣớng dẫn của 

GV 

- GV: Đánh giá từng nhóm trình bày. 

Khái quát lại phần II. Chuyển sang 

phần III. 

 

- GV: Có mấy hình thức nghe? Em 

hiểu thế nào là hình thức nghe trong 

hội thoại? Lấy ví dụ? 

- SV: Phát biểu trả lời, lấy ví dụ. 

 

 

 

 

 

 

 

học ở Trƣờng Đại học Tân Trào. 

- Chủ đề 4: Giới thiệu về một trong 

những danh lam thắng cảnh hoặc đặc 

sản của Tỉnh Tuyên Quang. 

- Chủ đề 5: Bàn luận về câu “Có công 

mài sắt, có ngày nên kim”. 

* Kết luận:  

III. Luyện kĩ năng nghe 

1. Các hình thức nghe 

a. Nghe trong hội thoại 

- Là hoạt động nghe diễn ra với sự hiện 

diện trực tiếp của những ngƣời tham gia 

hội thoại trong điểm không gian hẹp. 

- Sự chuyển đổi vai nghe – nói không 

diễn ra thƣờng xuyên, thời gian dành 

cho một vai không kéo dài quá lâu. 

- Nội dung của buổi hội thoại đa dạng, 

thƣờng đƣợc điều chỉnh trong khi nghe 

– nói. Ngƣời nghe tham gia trực tiếp vào 

quá trình giao tiếp, điều chỉnh, xác lập 

nội dung. 

- Nghe trong hội thoại thƣờng ít ghi 

chép hoặc chỉ ghi tóm lƣợc những ý cơ 
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- GV: Thế nào là hình thức nghe 

trong đơn thoại? So sánh với hình 

thức nghe trong hội thoại? Lấy ví dụ 

cụ thể? 

- SV: Trả lời, tiến hành so sánh và 

lấy ví dụ. 

 

 

 

- GV: Theo em, để nghe có hiệu quả, 

ta cần những điều kiện gì? 

- SV: Phát biểu trả lời 

 

 

 

- GV: Ta cần nghe nhƣ thế nào để 

đạt hiệu quả nghe cao nhất? 

- SV: Trả lời. 

 

 

 

bản. 

 Nghe trong hội thoại mang tính chủ 

động, vừa đƣợc nghe, vừa đƣợc nói. 

b. Nghe trong đơn thoại 

- Là hoạt động nghe thƣờng gặp trên 

lớp, trong hội nghị... Không có sự 

chuyển đổi vai và thời gian nghe lâu 

hơn nghe hội thoại.  

- Nội dung do ngƣời nói quy định, 

ngƣời nghe không tham gia trực tiếp vào 

việc xác lập nội dung nói. 

- Ngƣời nghe thƣờng ghi chép lại điều 

ngƣời nói trình bày. 

 Nghe trong đơn thoại mang tính bị 

động. Chỉ đƣợc nghe. 

2. Những điều kiện để nghe có hiệu 

quả 

- Cần xác định mục đích trƣớc khi nghe 

- Cần có hứng thú với nội dung bài nói. 

- Phải có sự hiểu biết tối thiểu về nội 

dung trình bày 

- Cần có trí nhớ tốt 

- Sức khỏe đảm bảo và hoàn cảnh 
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E. Củng cố, dặn dò 

- GV yêu cầu SV hệ thống lại kiến thức cơ bản trong bài. SV tự đánh giá, 

GV bổ sung. 

- Yêu cầu SV về nhà tự rèn kĩ năng nghe – nói thông qua các kênh hình. 

- Đọc và soạn bài 

 

 

 

- GV: Khi nghe, em cần rèn luyền 

những kĩ năng gì? 

- SV: Phát biểu trả lời. 

 

- GV: Kết luận lại toàn bộ nội dung 

đã học và cho SV thực hành luyện kĩ 

năng nghe – nói. 

(không gian, thời gian, tiếng ồn...) 

3. Cách nghe 

- Đối với mỗi  đề tài, mỗi loại bài nói 

đều cần có cách nghe riêng. 

- Ngƣời nghe phải hiểu đƣợc cách lập 

luận của nội dung nói. 

- Nghe phải ghi chép. 

4. Một số kĩ năng cần rèn luyện khi 

nghe 

- Cần phải biết phát hiện vấn đề chính 

trong mỗi bài nói. 

- Ghi nhanh, ghi đúng và ghi đầy đủ. 

- Cần tạo thói quen duy trì sự chú ý liên 

tục trong suốt quá trình nghe. 

5. Bài tập thực hành kĩ năng nghe. 
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CHƢƠNG VI: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DÙNG TỪ VÀ KĨ NĂNG 

CHÍNH TẢ 

 (5 tiết) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  - Giúp SV hiểu đƣợc những yêu cầu chung của việc dùng 

từ; qua đó hiểu đƣợc một số lỗi dùng từ; Nắm đƣợc các quy tắc chính tả. 

2. Kĩ năng: SV có khả năng dùng từ đúng với ngữ cảnh; Nhận ra lỗi sai 

của HS  và chỉ ra cách sửa đúng 

3. Thái độ: Có ý thức sử dụng từ chuẩn Tiếng Việt; HS thực hành các bài 

tập về lỗi dùng từ. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

[2]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng 

Tiếng Việt, NxbGD, Hà Nội. 

- Giáo án 

Tài liệu tham khảo: 

[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt 

thực hành, NxbGD, Hà Nội. 
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 [4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 

[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 

[6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD, 

Hà Nội. 

[7]. SGK Tiếng Việt Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, NxbGD, Hà Nội. 

[8]. Mai Ngọc Chừ (1997), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, 

NxBGD, HN. 

2. Sinh viên: Sách giáo trình, vở ghi chép; Đọc tài liệu học tập;  

Chuẩn bị nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp. 

C. Phương pháp, phương tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận. 

- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng Tiểu học. 

2. Phương tiện dạy học 

- Thuyết trình ngôn ngữ, giáo án, tài liệu học tập, trình chiếu powerpoint. 

D. Nội dung dạy học 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ SV NỘI DUNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội 

dung những yêu cầu chung của 

việc dùng từ. 

I. Những yêu cầu chung của việc dùng từ. 

1. Dùng từ phải đúng âm thanh 

- Nếu dùng từ mà không đúng âm thanh thì sẽ 
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- GV: Nêu các yêu cầu khi dùng 

từ? 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội 

dung một số lỗi thường gặp 

dẫn đến việc không đúng nghĩa và tất nhiên 

ngƣời đọc, ngƣời nghe sẽ hiểu sai nội dung 

cần diễn đạt. 

 Ví dụ:  Bất mãn  > thành mất mãn là sai 

             Xán lạn   > thành sáng lạn là sai 

2. Dùng từ phải đúng nghĩa. 

- Mỗi từ có một nét nghĩa riêng. Vì vậy khi 

nói hoặc viết phải dùng từ đúng với sự vật, sự 

việc, đúng với tƣ tƣởng, tình cảm. 

Ví dụ:  Chết khác với hy sinh (ở sắc thái biểu 

cảm) 

             Sợ khác với sợ hãi (Ở sắc thái nghĩa) 

3. Dùng từ phải phù hợp với phong cách 

văn bản. 

- Mỗi phong cách văn bản có những đòi hỏi 

nhất định về mặt dùng từ. Với văn bản khoa 

học, đó là tính chính xác, chặt chẽ của hệ 

thống các thuật ngữ khoa học; 

- Nhân dân thế giới đồng tình ủng hộ các bản 

tuyên bố của chính phủ ta và của Chính phủ 

nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

II. một số lỗi thường gặp trong việc dùng 

từ.   
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trong việc dùng từ.   

 

 GV: Nêu những lỗi cơ bản 

thƣờng gặp trong quá trình sử 

dụng từ? 

- Yêu cầu: Thảo luận nhóm 

- Thời gian 5 phút 

- Cử đại diện trình bày 

 

*Nhóm 1: Lặp từ 

- SV: Trình bày,  kèm theo ví dụ 

- Các nhóm còn lại nhận xét 

- Gv: Nhận xét 

 

 

 

*Nhóm 2: Dùng từ không đúng 

nghĩa 

- SV: Trình bày,  kèm theo ví dụ 

- Các nhóm còn lại nhận xét 

1. Lặp từ 

Một số lỗi: 

 + Có thể nói Chí Phèo có thể trở thành 

ngƣời lƣơng thiện nếu xã hội Chí Phèo sống 

là một xã hội khác. 

 S: Có thể nói Chí Phèo trở thành ngƣời 

lƣơng thiện nếu xã hội hắn sống là một xã hội 

khác. 

 + Quá trình vƣợt núi cao là quá trình 

con ngƣời trưởng thành và lớn lên. 

 S: Quá trình vƣợt núi cao là quá trình 

con ngƣời phấn đấu và trƣởng thành. 

 + Những thiệt hại do nạn ô nhiễm môi 

trƣờng gây ra không thể kể bằng số liệu  

               hay con số cụ thể. 

 S: Những thiện hại do nạn ô nhiễm môi 

trƣờng gây ra không thể kể bằng những con 

số cụ thể. 

b. Dùng từ không đúng nghĩa. 

Một số lỗi: 

* Ví dụ 1:  Nhiều ngƣời dân trong thành phố 

sử dụng phế thải không hợp lí nhƣ tự tiện vứt 

rác ra ao hồ.  
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- Gv: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ->(Lỗi về dùng từ không đúng nghĩa) 

 - Nguyên nhân: Ngƣời viết  không nắm 

đƣợc nghĩa của từ (nhất là các từ Hán - Việt 

hay thuật ngữ khoa học), hoặc nhầm lẫn các 

từ gần âm, gần nghĩa với nhau.Theo Từ điển 

Tiếng Việt : sử dụng - đem dùng vào mục 

đích nào đó, vất rác  ra ao hồ  không phải 

mục đích nên không dùng đúng nghĩa.  

Hợp lí (đúng lẽ phải, đúng với sự cần thiết), 

vất rác ra ao hồ là phá hoại môi trƣờng nên 

không dùng hợp lí. Tự tiện (theo ý thích riêng 

của mình , không xin phép, không hỏi ai cả), 

chỉ việc làm vô nguyên tắc, không tuân thủ 

theo giữ gìn môi trƣờng sạch, đẹp.  

Cách chữa: Thay hoặc thêm  từ cho hợp 

nghĩa: "Nhiều ngƣời dân trong thành phố bỏ 

các chất phế thải một cách bừa bãi, nhƣ vất 

rác ra ao hồ...". 

* Ví dụ 2: Con hổ dùng những cái vuốt nhọn 

hoắt cấu vào người, vào mặt Viên...Nhưng 

Viên vẫn rán sức quần nhau với chú hổ. 

-> Lỗi về dùng từ không hợp phong cách. 

- Nguyên nhân: Chọn từ không hợp với văn 

cảnh, hoàn cảnh giao tiếp. Tả một con hổ 

đang trực xé xác ngƣời thì không gọi bằng 
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"chú hổ". 

 - Cách chữa : Dùng từ khác cho đúng 

phong cách : " Con hổ dùng những cái vuốt 

nhọn hoắt cấu vào ngƣời, vào mặt 

Viên...Nhƣng Viên vẫn rán sức quần nhau với 

nó". 

* Ví dụ 3: Lời nhận xét ấy có đúng không? 

Đúng quá đi chứ! Nào, bạn hãy cùng tôi đi  

phân tích tác phẩm để hiểu rõ vấn đề. 

- > Lỗi về dùng từ không hợp phong cách. 

- Nguyên nhân: Chọn từ không hợp với văn 

cảnh, hoàn cảnh giao tiếp. Các từ quá, nào, 

đi, chứ và các kết hợp từ hãy cùng tôi, đi 

phân tích dùng trong câu trên chỉ thích hợp 

với khẩu ngữ, không thể sử dụng trong văn 

bản nghị luận. 

- Cách chữa : Dùng từ khác cho đúng phong 

cách ;"  Lời nhận xét ấy có đúng không? Thật 

đúng ! Chúng ta hãy phân tích tác phẩm để 

hiểu rõ vấn đề. 

* Ví dụ 4: Hà Tây hiện có 2388 di tích. Xấp 

xỉ/ gần 1000 dân có 1 di tích. Đó là những  

địa điểm tốt thuận lợi để tổ chức các diễn 

xướng văn hóa dân gian. 

 - >Lỗi về lặp từ, lặp các từ gần nghĩa, 
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từ thừa, không hợp nghĩa    

 - Cách chữa: "Hà Tây hiện có 2388 di 

tích. Đó là những địa điểm  thuận lợi để tổ 

chức các lễ hội  văn hóa dân gian". 

* Ví dụ 5:  Đề tài, chủ đề, nội dung của các 

bài thơ đa dạng, khác nhau. 

 -> Lỗi về dùng từ không đúng nghĩa. 

 - Câu chữa: "Đề tài, chủ đề, nội dung 

của các bài thơ đó  rất đa dạng". 

* Ví dụ 6:  Chúng ta cần ra sức học hỏi để 

nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu 

cầu đòi hỏi của công cuộc kiến thiết xây dựng 

nƣớc nhà. 

 -> Lỗi về dùng từ không đúng nghĩa. 

 - Câu chữa: "Chúng ta cần ra sức học 

hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp 

ứng công cuộc kiến thiết xây dựng nƣớc nhà". 

* Ví dụ 7: Theo Pi-a-giê, đến 3 tuổi, để tìm 

hiểu sự vật xung quanh, trẻ không những chỉ 

dùng năng lực cảm giác, mà còn thông qua sự 

suy diễn bên trong với vốn ngôn ngữ đã có. 

 - > Lỗi về dùng từ không đúng nghĩa. 

 - Câu chữa: "Theo Pi-a-giê, đến 3 tuổi, 
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*Nhóm 3: Dùng từ sai không 

nắm được khả năng kết hợp từ. 

- SV: Trình bày,  kèm theo ví dụ 

- Các nhóm còn lại nhận xét 

- Gv: Nhận xét 

*Nhóm 4: Dùng từ sai do không 

chú ý đến hoàn cảnh nói năng, 

để tìm hiểu sự vật xung quanh, trẻ không 

những chỉ dùng cảm giác, mà còn  suy diễn 

với vốn ngôn ngữ đã có. 

* Ví dụ 8: Hắn quát lên một tiếng rồi tống 

luôn một cú đá vào bụng ông Hoạt. 

 -> Lỗi về dùng từ không đúng nghĩa. 

 - Câu chữa: "Hắn quát lên một tiếng rồi 

thẳng chân đá vào bụng ông Hoạt". 

  * Ví dụ 9:  Lòng yêu mến thiên nhiên say 

đắm đã làm Ngƣời quên nỗi vất vả trên đƣờng 

đi. 

 -> Lỗi về dùng từ không đúng nghĩa. 

 - Câu chữa: "Lòng yêu thiên nhiên say 

đắm đã làm Ngƣời quên đi nỗi vất vả trên 

đƣờng đi". 

* Ví dụ 10:  Ngƣời dân đã mượn trí tƣởng 

tƣợng của mình xây dựng nên những hình 

tƣợng kì vĩ. 

3. Dùng từ sai không nắm đƣợc khả năng 

kết hợp từ. 

     (Xét ví dụ tr. 224) 

4. Dùng từ sai do không chú ý đến hoàn 

cảnh nói năng, do dùng từ sáo rỗng 
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do dùng từ sáo rỗng  

- SV: Trình bày,  kèm theo ví dụ 

- Các nhóm còn lại nhận xét 

- Gv: Nhận xét 

Hoạt động 3: tìm hiểu nội dung 

rèn kĩ năng chính tả 

- GV: Hãy nêu đặc điểm của 

chính tả tiếng Việt? 

- SV: trả lời 

- Gv: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV: Hãy nêu các nguyên tắc 

     Xét ví dụ: Nước ta nắng lắm mưa 

nhiều nên cây cối chen vai thích cánh nhau 

xanh tốt quanh năm.  

Ví dụ 2:  Lao động tay chân là đáng 

quý lắm, vinh quang lắm,  tự hào lắm. 

III. Rèn kĩ năng chính tả 

1.Đặc điểm chính tả tiếng Việt 

- Tiếng Việt là ngôn ngữ phân tiết tính: các 

âm tiết đƣợc tách bạch rõ ràng trong dòng lời 

nói 

Ví dụ: Trăm năm trong cõi ngƣời ta  

                      (có 6 âm tiết) 

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau  

(có 8 âm tiết) 

- Mỗi âm tiết TV đều mang một thanh điệu 

nhất định (TV có 6 TĐ) 

Thanh điệu 

Phụ âm 

đầu 

Vần 

Âm đệm Âm 

chính 

Âm cuối 

2.Nguyên tắc kết hợp chính tả Tiếng Việt 
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kết hợp  chính tả tiếng Việt? 

- SV: trả lời 

- Gv: Nhận xét 

Lƣu ý: Một số trƣờng hợp (GV 

lấy ví dụ) 

 

 

 

 

 

- GV: Một số quy tắc viết hoa 

hiện hành  và quy tắc viết tên 

riêng và thuật ngữ nƣớc 

ngoài.của chính tả tiếng Việt? 

- SV: trả lời 

- Gv: Nhận xét 

 

 

 

- GV: Các lỗi chính tả cơ bản 

thƣờng gặp trong chính tả TV? 

- các chữ cái biểu thị các phần của âm tiết. 

- Sự phân bố vị trí giữa các kí hiệu cũng biểu 

thị một âm 

Ví dụ một số trƣờng hợp: 

+ K, C, Q 

+ G, GH, NG, NGH 

+ IÊ, YÊ, IA, YA 

+ UÔ, UA 

+ O, U làm âm đệm 

+ I, Y làm âm chính 

3.Quy tắc viết hoa hiện hành 

a.Tình trạng viết hoa trong chính tả tiếng Việt 

b.Quy định về cách viết hoa tên riêng 

- Đối với riêng tiếng Việt 

- Đối với tên riêng không phải tiếng Việt 

4. Quy tắc viết tên riêng và thuật ngữ nước 

ngoài. 

(xem giáo trình trang 234) 

5.Lỗi chính tả: có 2 lỗi cơ bản 

a. Lỗi chính tả do sai nguyên tắc chính tả hiện 
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- SV: trả lời, có ví dụ 

- Gv: Nhận xét 

 

 

 

 

- Yêu cầu: sv thực hiện các bài 

tập trong giáo trình. 

hành. 

b. Lỗi chính tả do viết sai với phát âm chuẩn 

- viết sai phụ âm dầu: không phân biệt đƣợc 

n/l; ch/tr; s/x… 

- Lỗi viết sai phần vần: uc/ut; un/ung; 

ang/an… 

- Lỗi viết sai thanh điệu 

6. Bài tập thực hành 

Bài tập trang 241- 252 (giáo trình TVTH) 

E. Củng cố, dặn dò 

- GV yêu cầu HS hệ thống những kiến thức cơ bản trong bài, nhằm giúp 

HS hiểu bài sâu hơn, GV bổ sung, chia sẻ. 

- Bài tập về nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

CHƢƠNG VII: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐẶT CÂU 

 (5 tiết) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  - Giúp HS hiểu đƣợc nguyên tắc chung của việc đặt câu và 

hiểu đƣợc một số lỗi về cách đặt câu. 

2. Kĩ năng: HS nâng cao đƣợc kiến thức tiếng Việt và kĩ năng sử dụng 

Tiếng Việt. 

3. Thái độ: Giúp học sinh tiểu học biết sử dụng từ Tiếng Việt chuẩn văn 

hoá. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Nguyễn Quang Ninh – chủ biên, (2007), Tiếng việt thực hành, 

NxbGD & ĐHSP, Hà Nội. 

[2]. Đào Ngọc, Nguyễn Quang Ninh (2001), Rèn kĩ năng sử dụng 

Tiếng Việt, NxbGD, Hà Nội. 

- Giáo án 

Tài liệu tham khảo: 

[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt 

thực hành, NxbGD, Hà Nội. 

 [4]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1996), Tiếng Việt thực 

hành, NxbGD, Hà Nội. 
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[5]. Phan Thiều (2001), Rèn luyện ngôn ngữ, NxbGD, Hà Nội. 

[6]. Lê A, Đinh Thanh Huệ (1997), Tiếng Việt thực hành, NxbGD, 

Hà Nội. 

[7]. SGK Tiếng Việt Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, NxbGD, Hà Nội. 

[8]. Mai Ngọc Chừ (1997), Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, 

NxBGD, HN. 

2. Sinh viên: Sách giáo trình, vở ghi chép; Đọc tài liệu học tập; 

Chuẩn bị nội dung kiến thức trƣớc khi lên lớp. 

C. Phương pháp, phương tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 

- Giao tiếp, thuyết trình, đặt vấn đề, thảo luận. 

- So sánh, đối chiếu với thực tế dạy học ở trƣờng Tiểu học. 

2. Phương tiện dạy học 

Thuyết trình ngôn ngữ, giáo án, tài liệu học tập, trình chiếu powerpoint. 

D. Nội dung dạy học 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ SV NỘI DUNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung 

những nguyên tắc chung của việc 

đặt câu . 

 

- GV: Nêu các nguyên tắc chung 

I. Nguyên tắc chung của việc đặt câu. 

1. Đặt câu phải phù hợp với các qui tắc 

ngữ pháp của Tiếng Việt. 

- Đối với câu Tiếng Việt, trật tự của từ 

trong câu, họat động của các từ quan hệ 
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của việc đặt câu? 

- SV: Nêu đƣợc 

+ Đặt câu phải phù hợp với các qui 

tắc ngữ pháp của Tiếng Việt. 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

+ Đặt câu phải hợp lô gích - ngữ 

nghĩa 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...đóng một vai trò hết sức quan trọng. chỉ 

cần đảo trật tự từ lập tức  câu đúng có thể 

chuyển thành câu sai. 

Ví dụ : Tôi yêu anh 

            Anh yêu tôi 

Hoặc là:  Tôi và anh đọc báo. 

                Anh của tôi đọc báo. 

2. Đặt câu phải hợp lô gích - ngữ nghĩa. 

2.1. Câu phải có nghĩa. 

 Câu dƣới đây là một câu vô nghĩa. 

 Ví dụ:  Những tƣ tƣởng xanh lục không 

màu sắc đang ngủ một cách giận dữ. 

2.2. Câu phải có thông tin. 

- Câu có nội dung thông tin là câu không 

đƣợc chứa những điều dƣ thừa, trùng lặp 

mà phải có điều thông báo gì đó mới mẻ 

đối với ngƣời đọc ngƣời nghe. 

đối với ngƣời đọc ngƣời nghe. 

 Ví dụ: Câu không có nội dung thông tin. 

                                     "Anh tôi là con 

trai, chị tôi là con gái" 
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+ Câu phải phù hợp với phong cách 

- SV: Trả lời 

- GV: Nhận xét 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung 

một số lỗi thường gặp về câu. 

 GV: Nêu những lỗi cơ bản thƣờng 

2.3. Câu phải có tính xác định. 

- Câu có nội dung rõ ràng, không mơ hồ 

hoặc không thể nào hiểu thế nào thì hiểu. 

 Ví dụ : Mười năm năm đã trôi qua 

kể từ ngày sau cách mạng Tháng Tám, tôi 

chưa có dịp trở lại việt Bắc.    

2.4.Câu phải có tính thống nhất. 

 Ví dụ : Tôi đã thuộc lòng bài thơ 

anh viết.  

 Tôi tƣởng nó đến hóa ra nó 

đến thật.    

3. Câu phải phù hợp với phong cách. 

 Một số kiểu câu đƣợc dùng trong 

nhiều phong cách khác nhau. Nhƣng có 

những kiểu câu chỉ đƣợc dùng trong những 

phong cách nhất định 

Ví dụ : câu rút gọn, câu tỉnh lƣợc, 

câu đảo thành phần cú pháp ít đƣợc sử 

dụng trong các văn bản thuộc phong cahc 

khoa học, hành chính công vụnhƣng lại 

đƣợc sử dụng nhiều trong phong cách nghệ 

thuật, sinh hoạt 

II. Một số lỗi về câu. 
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gặp trong quá trình đặt câu? 

- Yêu cầu: Thảo luận nhóm 

- Thời gian 5 phút 

- Cử đại diện trình bày 

*Nhóm 1: Câu thiếu thành phần 

nòng cốt  

- SV: Trình bày,  kèm theo ví dụ 

- Các nhóm còn lại nhận xét 

- Gv: Nhận xét 

 

 

*Nhóm 2: Câu chập cấu trúc  

- SV: Trình bày,  kèm theo ví dụ 

- Các nhóm còn lại nhận xét 

- Gv: nhận xét 

 

 

 

 

 

1. Câu thiếu thành phần nòng cốt. 

- Câu bình thƣờng gồm 2 thành phần chính 

là chủ ngữ và vị ngữ. Đó là những thành 

phần nòng cốt câu. Khi viết do phát triển 

quá rộng một thành phần phụ nào đó, hoặc 

do dùng từ quan hệ không phù hợp..., 

Ngƣời viết đã lầm tƣởng rằng câu đã có đủ 

hai thành phần nòng cốt, nên viết sai. 

Xét ví dụ: Trong cuộc đấu tranh giai 

cấp gay go gian khổ của giai cấp công 

nhân Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng.  

Ví dụ 2 : qua nhân vật Chị Sứ đã 

cho chúng ta thấy lòng yêu quê hương thiết 

tha của con người Việt Nam.  

2. Câu chập cấu trúc 

- Đó là một loại câu sai do ngƣời viết lầm 

tƣởng một bộ phận phụ của thành phần 

nòng cốt đứng trƣớc có thể làm thành phần 

nòng cốt cho kết cấu tiếp sau. 

Xét ví dụ : Cuối cùng thầy hiệu 

trưởng kêu gọi chúng em hăng hái tham 

gia đợt trồng cây nhớ ơn Bác Hồ thành 

công tốt đẹp.  
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*Nhóm 3: Câu không xác lập đƣợc 

mối quan hệ ý nghĩa một cách 

chính xác, chặt chẽ giữa các thành 

phần câu. 

- SV: Trình bày,  kèm theo ví dụ 

- Các nhóm còn lại nhận xét 

- Gv: Nhận xét 

 

 

 

*Nhóm 4: Câu mơ hồ về nội dung 

lô gích - ngữ nghĩa ; Câu có kết cấu 

rối nát. 

 

- SV: Trình bày,  kèm theo ví dụ 

- Các nhóm còn lại nhận xét 

- Gv: Nhận xét 

 

Ví dụ 2 : Chúng ta đọc Truyện Kiều 

rồi đọc Chinh Phụ Ngâm buộc ta phải suy 

nghĩ về số phận của người phụ nữ trong xã 

hội xưa. (nhầm thành phần trạng ngữ và 

chủ ngữ  

3. Câu không xác lập đƣợc mối quan hệ ý 

nghĩa một cách chính xác, chặt chẽ giữa 

các thành phần câu. 

- Câu sai do ngƣời viết suy nghĩ mơ hồ, 

không xác lập đƣợc mối quan hệ ý nghĩa và 

tƣ duy lô gích... 

 Ví dụ : Tuy Chị Dậu là người rất 

yêu chồng thương con nhưng chi rất căm 

ghét bọn người nhà Lí trưởng.  

4. Câu mơ hồ về nội dung lô gích - ngữ 

nghĩa. 

- Câu sai do ngƣời viết tƣ duy kém hoặc 

năng lực ngôn ngữ yếu vì thế không thể 

hiện đƣợc chính xác ý định của mình, làm 

sai nội dung cần diễn đạt, làm câu trở nên 

mơ hồ khó hiểu. 

Xét ví dụ : Nếu không trang bị cho 

mình những hiểu biết về văn học thì một 

tác phẩm hay cũng có giá trị hoặc rất ít với 

chúng ta.   
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- GV: Hƣớng dẫn SV thực hành 

- Yêu cầu làm các bài tập trong 

giáo trình. 

5. Câu có kết cấu rối nát. 

Là kiểu câu không xác định đƣợc các thành 

phần ngữ pháp của câu, quan hệ ngữ phấp 

của các thành phần câu không rõ ràng 

Ví dụ : Trong suốt cuộc đời hoạt 

động cách mạng cuat mình, Bác Hồ luôn 

giành tình thương yêu cho các cháu thiếu 

niên nhi đồng đẫ được ghi lại thật sâu đậm 

trong các bài thơ , văn của Bác từ trước 

cách mạng Tháng Tám, khi bị bắt giam 

trong chốn lao tù của chế độ Tưởng Giới 

Thạch.    

* BÀI TẬP THỰC HÀNH  (SV làm các 

bài tập trong giáo trình tr. 235 - 236) 

- GV hƣớng dẫn. 

Bài tập 1 : Chỉ ra lỗi sai của các 

câu :  

Câu 1 : Lỗi : nhầm thành giải thích  

là thành phần vị ngữ của câu ( chập cấu 

trúc ngữ pháp ) 

Câu 2 :  Nhầm thành phần giải thích 

làm rõ  nghĩa cho vị ngữ và tách thành câu  

( câu 2 chỉ là thành phần giải thích trong 

câu 1) ( chập cấu trúc ngữ pháp ) 
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Câu 3 : nhầm trạng ngữ là chủ ngữ 

của câu ( chập cấu trúc ngữ pháp ) 

Bài 2 : Chữa lỗi câu cho đúng :  

Câu 1 : câu rối nát, không xác đinh 

đƣợc thành phần câu 

Câu 2 : chập cấu trúc ngữ pháp : 

thành phần trạng ngữ và thành phần vị ngữ 

của câu.  

Câu 3 : sử dụng cập từ quan hệ trong 

câu ghép nguyên nhân kết quả không 

đúng : Vì…thì . 

Bài tập 3 : phân tích cái hay của 

việc dùng từ trong các đoạn văn 

( Học viên tự làm ) 

E. Củng cố, dặn dò 

- GV yêu cầu HS hệ thống những kiến thức cơ bản trong bài, nhằm giúp 

HS hiểu bài sâu hơn, GV bổ sung, chia sẻ. 

- Bài tập về nhà 

- SV ôn tập toàn bộ nội dung  học phần Tiếng Việt thực hành chuẩn bị 

cho thi học phần. 


