
Chương 5: LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC 

(4 tiết =  2 lý thuyết +2 tiết thực hành) 

 

A. Mục tiêu: 

  1. Kiến thức: Giúp người học 

+ 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) 

2. Kĩ năng: Người học 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. 

 3.  Thái độ: 

  - Hình thành ý thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tinh thần trách nhiệm khi lập kế 

hoạch bài học. 

         - Tích cực trong giờ học, niềm say mê nghề nghiệp 

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 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. Phương pháp, phương tiện dạy học.  

    - Gợi mở - vấn đáp,  

    -  Tổ chức hoạt động nhóm. Thực hành – luyện tập. 

    -  Giảng giải – minh họa. 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và người học Nội dung 

 

HĐ1. 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 dạy học và 

1. Kế hoạch dạy học cho từng năm học: 

a. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa, tác dụng của 

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: 

+ Một bản thể hiện tiến trình thực hiện các 

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 



kế hoạch dạy học. 

 

 

NV2. Trình bày các kết quả thảo luận. 

 

 

 

 

 

NV3. Nhận xét, góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

dung dạy học. 

Các vấn đề về nội dung, hình thức, thời gian 

kiểm tra đánh giá định kì và cả năm. 

Chương trình dạy học môn Toán: 

+ Là bản quy định chung về mục tiêu dạy 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 

* 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 

-  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. 



TH. 

 

NV2. Trình bày các kết quả thảo luận. 

 

 

 

 

 

NV3. Nhận xét, góp ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

   

 

 

 

 

 

 

+ 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.  

      - 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. 

2. Kế hoạch dạy học cho từng tiết lên lớp 

a. Tìm hiểu kế hoạch dạy học 1 tiết lên lớp 

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 



 

* 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). 

 

NV2. Trình bày các kết quả thảo luận. 

 

 

 

NV3. Nhận xét, góp ý 

 

* 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: 

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? 

Trong mỗi phần của kế hoạch dạy học trình 

trên lớp ( trong khoảng thời 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. 

+ Giúp GV hiểu rõ mục tiêu cần đạt 

được trong tiết dạy học. 

+ Chủ động giải pháp chuyển tải nội 

dung tới người học: lường trước được tình 

huống có thể xảy ra trong quá trình dạy học, 

chuẩn bị được phương tiện hỗ trợ cho việc 

giảng giải từ đó góp phần nâng cao chất lượng 

dạy học của tiết dạy. 

b. Tìm hiểu cấu trúc cơ bản của kế hoạch 

dạy học môn Toán cho 1 tiết lên lớp  

      -  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, 



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. 

   

 

 

NV.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 

 

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. 

3.Thực hành: 

 Thực hành soạn kế hoạch dạy học môn Toán 

cả năm học của một lớp (tự chọn) 

*) 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 

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. 

 

 

 

 


