
Chương 1   : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC  

(3tiết = 2 lí thuyết + 1thực hành ) 

 

A. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: Giúp người học nắm được 

+ 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; 

+ Chương trình học tập môn toán ; 

+ Chuẩn học tập môn toán tiểu học. 

2. Kĩ năng: Hình thành và phát triển một số kĩ năng: 

           +  Người học quan sát 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;  

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

học tập. 

3. Thái độ: Bồi dưỡng cho người học 

+ Người học có tinh thần trách nhiệm trong dạy học toán; 

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

+ Bồi dưỡng niềm say mê học toán, yêu nghề mến trẻ. 

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 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. Phương pháp, phương tiện dạy học.  

    - Gợi mở - vấn đáp. 

    -  Tổ chức hoạt động nhóm. 

    -  Giảng giải – minh họa. 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và người học Nội dung 

HĐ: Học sinh tiểu học học toán như 

thế nào và những điểm cần chú ý trong 

dạy học toán ở tiểu học. 

NV1.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 cho ý 

kiến của bản thân? 

 

 

 

NV2. Đại diện các nhóm trả lời? 

 

 

NV3. Nhận xét, góp ý 

 

 

 

 

I. Học sinh tiểu học học toán như thế nào 

và những điểm cần chú ý trong dạy học 

toán ở tiểu học 

1. Tìm hiểu học sinh tiểu học học toán như 

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: “45 = 9 × 5 nên 45: 5 =9”, 

thì lại coi đó là hai mệnh đề không có quan hệ 

gì với nhau. 



NV1. Thảo luận tại sao trong dạy học 

Toán cần kết hợp quan điểm logic và 

quan điểm phát triển tâm lí lứa tuổi? 

 

 

 

NV2. Đại diện các nhóm trả lời? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV3. Nhận xét, góp ý 

 

 

 

 

 

 Yêu cầu 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 

2. 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. 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. 

II.  Mục tiêu dạy học môn toán tiểu học 

 1. 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, 



tiêu chung dạy học Toán ở Tiểu học? 

 

NV. Đại diện các nhóm trình bày 

 

 

NV. Nhận xét, góp ý 

 

 

 

HĐ: Chương trình môn toán ở tiểu học 

* Thảo luận: 

+ Môn Toán Tiểu học gồm những 

nội dung nào? 

+ Cách sắp đặt các nội dung này 

như thế nào? 

NV. Đại diện các nhóm trình bày 

 

 

NV. Nhận xét, góp ý 

 

 

 

NV. Cá nhân trình bày 

 

 

NV. Nhận xét, góp ý 

 

 

NV. Thảo luận  trao đổi nhóm tìm hiểu 

quá trình hình thành chuẩn kiến thức và 

kỹ năng ở trường tiểu học. 

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. 

III. Chương trình môn toán ở tiểu học 

1. Tìm hiểu đặc điểm cấu trúc nội dung, 

chương 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. 

 

IV. Chuẩn học tập môn Toán ở tiểu học. 

1. Tìm hiểu quá trình hình thành chuẩn kiến 



NV. Đại diện các nhóm trình bày 

NV. Nhận xét, góp ý 

 

 

NV. Thế  nào là chuẩn kiến thức và kĩ 

năng học tập môn Toán ở Tiểu học? 

 

NV. Đại diện các nhóm trình bày 

 

 

NV. Nhận xét, góp ý 

 

 

 

 

NV. Chuẩn kiến thức và kĩ năng nhằm 

đáp ứng những gì? 

 

NV. Đại diện các nhóm trình bày 

 

 

 

 

 

NV. Nhận xét, góp ý 

 

NV. Chuân kiến thức và kĩ năng tốn tại ở 

những dạng nào? 

 

NV. Đại diện các nhóm trình bày 

 

thức và kỹ năng ở trường tiểu học. 

(SV nghiên cứu sách giáo trình) 

2. 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 



 

NV. Nhận xét, góp ý 

 

 

 

 

NV. Khi ra đề kiểm tra GV cần tuân thủ 

những yêu cầu gì? 

 

NV. Đại diện các nhóm trình bày 

 

 

NV. Nhận xét, góp ý 

 

 

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 lờì văn. 

     + Phối hợp kiểm tra thường xuyên và đinh 

kì, sử dụng hình thức đánh giá là : kiểm tra 

viết, vấn đáp, làm quen với các bài tập trắc 

nghiệm, khuyến khích tự đánh giá của học 

sinh. 

V. Thực hành: 

Thảo luận:  

 Câu 1: 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. 

  Câu 2: Thiết kế một bài kiểm tra kết quả học 

tập môn Toán của HS sau một tiết học 

 

 

 



 

E. Câu hỏi hướng dẫn học tập 

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. 

 

 


