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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng. Trong điều 2 của “Luật phổ cập 

giáo dục tiểu học” được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa VIII, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 12 tháng 8 năm 1991: “Giáo dục tiểu 

học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ xây 

dựng và phát triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất của trẻ em, 

nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con 

người Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 

Theo K.A.Usinxki “ Trẻ em đi vào đời sống tinh thần của mọi người xung 

quanh nó, duy nhất thông qua phương tiện tiếng mẹ đẻ và ngược lại, thế giới 

bao quanh đứa trẻ được phản ánh trong nó chỉ thông qua công cụ này”. Chính 

vì vậy tiếng mẹ đẻ là môn học chính của trường tiểu học. Môn học này có 

nhiệm vụ hình thành cho học sinh những kỹ năng cơ bản của hoạt động ngôn 

ngữ (nghe, nói, đọc, viết) và giáo dục cho các em những tư tưởng và tình cảm 

đúng với ngôn ngữ mẹ đẻ, với dân tộc và đạo lý làm người. 

Phân môn Tập làm văn có vị trí đặc biệt trong quá trình dạy học tiếng mẹ 

đẻ. Đây là phân môn sử dụng và hoàn thiện một cách tổng hợp các kiến thức 

và kỹ năng tiếng việt mà các phân môn Tiếng Việt khác đã hình thành. Phân 

môn Tập làm văn rèn cho học sinh kỹ năng sản sinh lời nói (ngôn bản), nhờ 

đó tiếng việt không chỉ  định xem xét từng phần, từng mặt qua từng phân môn 

mà trở thành một công cụ tổng hợp để giao tiếp, tư duy, học tập. 

Các em học sinh lớp 2, vốn sống còn ít, vốn hiểu biết về Tiếng Việt còn rất 

sơ sài, chưa định rõ trong giao tiếp, câu văn viết còn cụt ngủn, hoặc câu có thể 
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có đủ ý nhưng chưa có hình ảnh, các từ được dùng về nghĩa còn chưa rõ ràng, 

việc trình bày diễn đạt của các em còn rất sơ lược. 

     Nhận thấy được tầm quan trọng của Tập làm văn, tôi mạnh dạn chọn đề tài 

“Tìm hiểu kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 2 Trường 

Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn” làm đề tài nghiên cứu của mình. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Nhiệm vụ của dạy học Tập làm văn là hình thành, phát triển năng lực tạo 

lập ngôn bản ở học sinh. Năng lực tạo lập ngôn bản được phân tích thành các 

kỹ năng bộ phận như: xác định mục đích nói, lập ý, triển khai ý thành lời dưới 

dạng nói, viết thành câu, đoạn, bài. Đề tài này nghiên cứu nhằm điều tra thực 

trạng kỹ năng học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 2. Trên cơ sở đó 

đề xuất các biện pháp nhằm góp phần hình thành và nâng cao kỹ năng học 

phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 2. 

3. KHÁCH THỂ VÀ Đ I TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

- Khách thể nghiên cứu: 158  học sinh khối lớp 2 - Trường Tiểu học 

Thị trấn Sóc Sơn. 

- Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu kỹ năng học phân môn Tập làm văn của 

học sinh lớp 2. 

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 

Các kỹ năng học phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 2 đang hình 

thành và phát triển.Tuy nhiên sự hình thành và phát triển các kỹ năng của học 

sinh còn hạn chế và không đồng đều ở các học sinh, kỹ năng nói tốt hơn kỹ 

năng viết. Nguyên nhân chủ yếu là do giáo viên chưa chủ động hình thành các 

kỹ năng học phân môn Tập làm văn cho học sinh. 
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5. NHI M VỤ NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến vấn đề kỹ năng để xây dựng cở sở 

lý luận cho đề tài. 

- Phát hiện thực trạng kỹ năng học Tập làm văn của học sinh lớp 2. 

- Tiến hành thử nghiệm để tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất 

lượng dạy Tập làm văn cho học sinh lớp 2. 

6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp quan sát (dự giờ và ghi biên bản những giờ học Tập làm 

văn của học sinh lớp 2). 

- Phương pháp đàm thoại: trò chuyện với giáo viên và học sinh để thu 

thập những thông tin cần thiết liên quan đến đề tài. 

- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm của học sinh (vở ghi Tập làm văn…) 

- Phương pháp thực nghiệm phát hiện (xây dựng các bài tập đo nghiệm để 

phát hiện thực trạng). 

- Phương pháp thống kê toán học (xử lý các số liệu đo được). 

7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Tìm hiểu kỹ năng nói, kỹ năng viết trong môn Tập làm văn của học sinh lớp 2 

Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn. 

8. Ý NGHĨ   HO  HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦ  ĐỀ TÀI 

Việc tìm hiểu, phát hiện, nghiên cứu thực trạng kỹ năng học phân môn 

Tập làm văn của học sinh lớp 2 có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. Trên cơ 

sở những vấn đề tìm hiểu, nghiên cứu được, sẽ làm rõ thêm về các kỹ năng 

khi học tập phân môn Tập làm văn như  nói, viết. Khi điều tra thực trạng các 

kỹ năng của học sinh giúp chúng ta phát hiện ra những ưu, nhược điểm trong 
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thực tiễn. Để trên cơ sở đó đưa ra một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao kỹ 

năng học Tập làm văn của học sinh lớp 2 nói riêng, học sinh tiểu học nói chung. 

9. CẤU TRÚC CỦA KHÓA LUẬN 

PHẦN MỞ ĐẦU 

PHẦN NỘI DUNG 

Chương 1. Cơ sở lý luận  

Chương 2. Thực trạng kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn của học 

sinh lớp 2 

Chương 3. Thử nghiệm biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng học tập phân 

môn Tập làm văn cho học sinh lớp 2. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƢƠNG I 

CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu  ó l  n qu n đến đề 

tài khóa luận 

Kỹ năng học tập là một vấn đề quan trọng và cần thiết ở mọi cấp học. 

Chính vì vậy nó rất được quan tâm chú ý, trở thành đề tài nghiên cứu tìm hiểu 

ở mọi quốc gia. 

Trên thế giới đại diện một số tác giả nghiên cứu về vấn đề này như A. 

Vpetrvxki có công trình nghiên cứu về kỹ năng vận dụng sáng tạo tri thức, 

N.A Menchinxkasa có công trình về kỹ năng độc lập học tập… 

Ở Việt Nam, có tác giả Nguyễn Minh Hải nghiên cứu về kỹ  năng giải 

toán có lời văn của học sinh tiểu học và những điều kiện tâm lí hình thành 

chúng. Tác giả Nguyễn Thị Mùi nghiên cứu về kỹ năng sử dụng mô hình 

trong giải bài tập toán có lời văn của học sinh lớp 3. Tác giả Nguyễn Thụ 

Thông Thái thì nghiên cứu về hình thành kỹ năng học tập cơ bản cho học sinh 

lớp 1 thông qua một số môn học…. 

Ngoài ra thì còn có 1 số tác giả nghiên cứu về kỹ năng trong 

giảng dạy các môn học. Điển hình như môn Tiếng Việt có  tác giả 

Lê Phương Nga, Đỗ Xuân Thảo… 

Lê Hữu Tỉnh và những tác giả khác đã chỉ ra sự mã hóa và giải mã 

trong môn Tiếng Việt có liên quan đến sự mã hóa và giải mã nói chung. 

Tác giả Nguyễn Trí đã đưa ra các yêu cầu luyện tập các kỹ năng nghe, 

nói, đọc, viết cho học sinh tiểu học. 
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Như vậy là đã có nhiều công trình nghiên cứu về kỹ năng học tập của học 

sinh. Nhưng thực trạng kỹ năng học tập  phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 

2 Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn thì chưa ai nghiên cứu. Vì thế tôi chọn đề tài 

“Tìm hiểu kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn của học sinh lớp 2 Trường 

Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn” để nghiên cứu. 

1.2.Những vấn đề lý luận l  n qu n đến đề tài 

1.2.1. Hoạt động học của học sinh tiểu học 

Hoạt động học là hoạt động chủ đạo của học sinh tiểu học. Cho đến nay 

các nhà tâm lí học quan tâm nghiên cứu về trẻ em đều thống nhất quan điểm 

về sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí trẻ em tương ứng với hoạt động 

chủ đạo và đều nhất trí với nhau trong việc xác định hoạt động học là hoạt 

động chủ đạo của học sinh tiểu học. Hoạt động này có một số đặc điểm sau: 

- Hoạt động học đích thực lần đầu tiên xuất hiện ở học sinh tiểu học đó 

là hoạt động có đối tượng, có phương pháp và được tổ chức chuyên biệt. 

- Hoạt động học tạo ra sự phát triển tâm lí học sinh, đó là sự phát triển 

các quá trình tâm lí, hình thành các thuộc tính tâm lí và nhân cách học sinh, 

đáng lưu ý ở cấp học này là sự phát triển trí tuệ của các em. 

- Hoạt động học được hình thành ở học sinh bằng phương pháp nhà 

trường do người có tay nghề tổ chức chỉ đạo. 

- Hoạt động học có đối tượng chuyên biệt, đối tượng này được cụ thể 

hóa ở nội dung học tập của học sinh. Nội dung đó chính là hệ thống khái niệm 

khoa học, hệ thống tri thức khoa học thuộc các môn học như Tiếng Việt, 

Toán, Đạo Đức.....Nội dung này được nhà trường chọn lọc đưa đến cho học 

sinh trên cơ sở của lôgic khoa học xác định với những nguyên tắc của nhà 

trường, nhằm đạt mục tiêu nhất định. 

Học sinh lĩnh hội nội dung trên bằng hoạt động học với các thành tố như 

động cơ học, nhiệm vụ học và các hành động học. 

- Động cơ học là cái vì nó mà học sinh học, là cái thôi thúc học sinh học. 

Động cơ học tập chân chính, đích thực của học sinh tiểu học chính là nội dung 

học và phương pháp lĩnh hội nội dung đó. 
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- Nhiệm vụ học tập là hình thức cụ thể hóa nội dung học thành mục đích 

học và phương tiện đạt mục đích đó. Mỗi nhiệm vụ học tạo ra ở học sinh năng 

lực mới, cái mới trong tâm trí chứ không đơn thuần là tích lũy thêm, không 

phải là gộp thêm vào vốn kinh nghiệm đã có. 

- Hành động học, học sinh thực hiện nhiệm vụ học bằng các hành động 

học. Có ba loại hành động học :  

+ Hành động phân tích là hành động tiên quyết trong quá trình lĩnh hội 

tri thức của học sinh. Đó là quá trình học sinh phân giải đối tượng thành các 

yếu tố và mối liên hệ giữa chúng. Mục đích của hành động phân tích là phát 

hiện ra nguồn gốc, cấu trúc của khái niệm. 

+ Hành động mô hình hóa là quá trình học sinh xác lập mối quan hệ giữa 

đối tượng và mô hình của nó bằng phép tương ứng hay đẳng câu. Thông qua 

mô hình học sinh nghiên cứu gián tiếp đối tượng. Học sinh lập mô hình phải 

dựa vào kết quả của hành động phân tích. 

+ Hành động cụ thể hóa là quá trình học sinh vận dụng tri thức, 

phương pháp chung để giải bài tập, hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Mục đích 

của hành động này là vận dụng mối quan hệ tổng quát của khái niệm vào 

các trường hợp cụ thể. 

Vận dụng cấu trúc của hoạt động học vào quá trình dạy và học tập 

phân môn Tập làm văn, giáo viên căn cứ vào nội dung học để thiết kế 

thành các nhiệm vụ học. Hướng dẫn học sinh thực hiện các hành động học 

để giải quyết nhiệm vụ học. 

1.2.2. Khái niệm kỹ năng 

Xét về phương diện lí luận các công trình nghiên cứu đều có nhiều điểm 

thống nhất khi bàn về kỹ năng, có thể nhận thấy ba quan niệm sau: 

a. Quan niệm thứ nhất 

Khái niệm kỹ năng là khả năng thực hiện hành động phù hợp với các 

mục đích và điều kiện mà trong đó con người được định hướng. Theo quan 

niệm này chú trọng đến khía cạnh cách thức hành động, còn việc nắm được 
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cách thức hành động là có kỹ năng. Các tác giả theo hướng này nhấn mạnh 

mặt kỹ thuật của hành động (V.S.Kudin, V.A.Krutetxki, A.G.Coovaliốp). 

b. Quan niệm thứ hai 

Xét về mặt kết quả hình thành, để đánh giá một cá nhân có kỹ năng hành 

động nào đó dựa vào những tiêu chuẩn sau: Cá nhân phải hiểu rõ mục đích 

của hành động, các yếu tố (cách thức, điều kiện, phương tiện) để triển khai 

nó, biết triển khai hành động đúng đắn và thành thục trong thực tiễn. Một 

hành động còn phạm lỗi hay tốn nhiều thời gian, sức lực chưa thể là hành 

động có kỹ năng. 

Như vậy quan niệm thứ hai coi kỹ năng không chỉ đơn thuần bao gồm mặt 

kỹ thuật của hành động mà còn trú trọng tới mặt kết quả của nó trong mối quan 

hệ với mục đích, phương tiện, điều kiện và cách thức tiến hành hành động. 

c. Quan niệm thứ ba 

Quan niệm thứ ba cho rằng kỹ năng là việc vận dụng những tri thức và 

các kỹ xảo đã có vào việc lựa chọn và thực hiện những phương thức hành 

động đã được đặt ra.Theo A.V.Petrovxki: Để cho tri thức trở thành cơ sở của 

sự lựa chọn đúng đắn các hành động, thì cần phải lựa chọn đúng đắn và vận 

dụng đúng đắn những tri thức này. 

 Từ các quan niệm trên, có thể khái quát những điểm chung nhất về kỹ 

năng như sau: Người có kỹ năng về một hành động nào đó cần phải có tri 

thức về hành động nào đó, bao gồm: mục đích của hành động, các cách thức 

thực hiện hành động, các điều kiện, phương tiện để đạt được mục đích. Tiến 

hành hành động theo đúng các yêu cầu của nó. Đạt được kết quả phù hợp với 

mục đích đề ra. Biến hành động có kết quả trong những điều kiện khác. 

Cơ chế hình thành kỹ năng: Kỹ năng thực chất là cơ chế hình thành hành 

động và luyện tập hành động đó trong các điều kiện khác nhau. 

Các bước hình thành kỹ năng: 
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. Bước 1: Cá nhân nhận thức đầy đủ về mục đích, cách thức và điều kiện 

thực hiện hành động. Cá nhân phải xác định được các yếu tố đã cho, yếu tố 

phải tìm và mối quan hệ giữa chúng. 

. Bước 2: Cá nhân quan sát mẫu và làm thử theo mẫu, theo sự định 

hướng ở bước trên. 

. Bước 3: Cá nhân luyện tập hành động theo đúng yêu cầu, điều kiện của 

hành động nhằm đạt được kết quả đề ra. 

1.2.3. Kỹ năng học tập 

Trong tâm lí học kỹ năng học tập được hiểu là khả năng vận dụng có kết 

quả những tri thức về phương thức thực hiện các hành động học tập đã được 

học sinh lĩnh hội để giải quyết nhiệm vụ học tập đề ra, phù hợp với hoàn cảnh 

và điều kiện cho phép. 

Kỹ năng học tập của học sinh có các đặc trưng như sau: 

- Kỹ năng học tập thể hiện mặt năng lực học tập của học sinh, nó liên 

quan chặt chẽ với hiệu quả học tập và là yếu tố có tính chất quyết định đến kết 

quả học tập. 

- Kỹ năng học tập thể hiện mặt kỹ thuật của hành động học tập, là sự tổ 

hợp các phương thức thực hiện hành động học tập đã được học sinh nắm vững 

và vận dụng có hiệu quả vào việc giải quyết các nhiệm vụ học tập đề ra. 

- Kỹ năng học tập là một hệ thống phức tạp và phát triển, bao gồm trong 

nó những kỹ năng chuyên biệt. Có những kỹ năng chung cơ bản, cần thiết cho 

nhiều môn học, có những kỹ năng riêng của từng môn học. 

Tác giả Nguyễn Kế Hào đã chỉ ra một hệ thống các kỹ năng học tập cơ bản 

của học sinh tiểu học bao gồm: hệ thống kỹ năng thực hiện hành động phân tích 

như kỹ năng thao tác với vật thật hoặc vật thay thế để phát hiện lôgic của đối 
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tượng nghiên cứu ẩn tàng trong đó. Hệ thống kỹ năng thực hiện hành động lập 

mô hình như kỹ năng vẽ hình, ghi ký hiệu...Hệ thống kỹ năng cụ thể hóa, kỹ 

năng vận dụng trong học tập và trong đời sống hành ngày như kỹ năng tính 

nhẩm (cộng, trừ, nhân, chia), kỹ năng nghe, nói, đọc, viết... [6-Tr72] 

Tuy nhiên đối với học sinh lớp 2 hoạt động học nối tiếp hoạt động học ở 

lớp 1, nên có một kỹ năng cơ bản đã được hình thành ngay từ lớp 1. Vậy sang 

lớp 2 thì những kỹ năng học tập cơ bản ấy có được duy trì hoàn thiện và phát 

triển như thế nào để tiếp tục củng cố cho hệ thống kỹ năng học tập cơ bản của 

học sinh tiểu học. 

- Với học sinh tiểu học vấn đề trọng tâm trong hoạt động học tập là việc 

hình thành và rèn luyện kỹ năng học tập. Kỹ năng học tập là loại kỹ năng luôn 

gắn với các hành động học tập. Để hình thành kỹ năng cho học sinh trước hết 

cần phải biết phân giải quá trình hình thành kỹ năng đó thành một hệ thống 

các việc làm. Mỗi việc làm bao gồm một chuỗi các thao tác diễn ra theo một 

trật tự lôgic chặt chẽ, đây chính là những kỹ năng mới. Như vậy, việc hình 

thành kỹ năng học tập bao gồm việc triển khai từng nội dung học tập thành hệ 

thống các việc làm, triển khai việc làm thành hệ thống các thao tác. Với quy 

trình này, trong dạy học có thể và cần phải triển khai một cách đồng bộ và 

toàn diện việc hình thành và rèn luyện kỹ năng học tập ở các môn học. 

- Khi nghiên cứu sự hình thành kỹ năng nhiều nhà tâm lí học cho rằng 

thực chất của việc hình thành kỹ năng là làm cho học sinh nắm vững một hệ 

thống phức tạp các thao tác, nhằm biến đổi và làm sáng tỏ những thông tin 

chứa đựng trong bài tập, trong nhiệm vụ và đối chiếu với những hành động cụ 

thể. Muốn vậy khi hình thành kỹ năng cho học sinh cần phải: 

+ Giúp học sinh biết cách tìm tòi để nhận xét ra các yếu tố đã cho, yếu tố 

phải tìm và mối quan hệ giữa chúng. 
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+ Giúp học sinh hình thành một mô hình khái quát để giải quyết các bài 

tập, các đối tượng cùng loại. 

+ Xác định được mối liên quan giữa các bài tập mô hình khái quát và 

kiến thức tương ứng. 

1.2.4.Các kỹ năng học phân môn Tập làm văn 

Xuất phát từ mục tiêu của môn học, các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt 

(đọc, viết, nghe, nói) trở thành trọng tâm và luyện tập suốt cấp tiểu học. Kỹ 

năng học tập Tiếng Việt là một hệ thống kỹ năng đặc biệt. Nó mang tính hệ 

thống cao và gắn liền với văn hóa ứng xử, mang đậm tính dân tộc, gắn với 

vốn kinh nghiệm, vốn hiểu biết của cá nhân. Nó còn mang tính thực hành cao, 

gắn liền với các dạng hoạt động lời nói, các tình huống giao tiếp. 

Theo các tác giả Nguyễn Trí, Lê Phương Nga, Nguyễn Minh Thuyết thì 

có bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng việt của học sinh tiểu học. Đối với 

phân môn Tập làm văn thì kỹ năng nói, kỹ năng viết là quan trọng nhất. 

   1.2.4.1.Kỹ năng nói 

Nói là hành động phát tin nhờ sử dụng bộ máy phát âm. Đầu tiên học 

sinh nói phải xác định nội dung lời nói, lựa chọn ngôn ngữ để diễn tả nội 

dung đó. Sau đó, học sinh sử dụng bộ máy phát âm để truyền đi chuỗi lời nói 

đã được xác định. Từ đặc điểm kiểu giao tiếp, người ta nói đến hai dạng nói: 

đối thoại và độc thoại. Mỗi dạng có những đặc điểm riêng: 

- Đối thoại là học sinh tham gia vào quá trình xây dựng nội dung và diễn 

biến cuộc hội thoại. Đối thoại đòi hỏi sự thích ứng nhanh khi đổi vai để có thể 

nhập ngay vào nội dung của đối thoại. Lời đối thoại thường ngắn gọn, các từ 

đưa đẩy chêm xen được sử dụng nhiều tạo ra câu văn lời văn có phong cách 
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khẩu ngữ. Có sự hỗ trợ của các yếu tố phi ngôn ngữ như điệu bộ, cử chỉ, ánh 

mặt, giọng cười. 

- Độc thoại thường giữ vai trò chủ động trong việc lựa chọn nội 

dung, định hướng nói, trong việc xác định phương pháp nói. Lời độc thoại 

thường diễn ra liên tục do đó học sinh ít có thời gian ngừng nghỉ để chuẩn 

bị. Điều này đòi hỏi học sinh cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trước khi 

nói. Sự chuẩn bị không chu đáo sẽ dẫn tới tình trạng nói lộn xộn hoặc 

luống cuống không nói được. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng nói, trước tiên phải kể đến hoạt 

động của bộ máy phát âm. Nếu bộ máy này có khuyết tật sẽ ảnh hưởng lớn 

đến kỹ năng nói. Mặt khác vốn sống vốn hiểu biết của học sinh, khả năng 

nhanh nhạy, thông minh, cách chọn đề tài nói sao cho đúng sở trường của bản 

thân, đúng yêu cầu người nghe....Là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự thành 

bại của bài nói. 

Trong môn Tiếng Việt hiện nay phân môn Kể chuyện và Tập làm văn 

đều có nội dung luyện nói. Các giờ Tập làm văn nói có nhiệm vụ luyện cho 

học sinh khả năng độc thoại để trình bày các bài nói thuộc nhiều đề tài khác 

nhau: miêu tả, kể chuyện, viết thư, tường thuật : “Trong thực tế hiện tại ít giờ 

Tập làm văn nói thành công. Thường học sinh không chịu nói hoặc nếu bắt 

buộc phải nói thì đọc lại bài đã chuẩn bị. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình 

trạng trên: học sinh phải nói cả những bài thể nó (ví dụ một bức thư, một bài 

văn tả cảnh...)” [10, tr 87] 

Các bài luyện kỹ năng nói ở trường tiểu học. 

a) Loại bài luyện tập phát âm theo chuẩn. 

b) Loại bài tập tình huống (chơi đóng vai, đóng kịch...) để luyện các 

nghi thức lời nói và phát triển ngôn ngữ nói. Ở lớp 1, 2 học sinh từng nhóm 



- 17 - 
 

chơi đóng vai ông già và các cháu nhỏ, người bán hàng và người mua 

hàng....để luyện các nghi thức lời nói. 

c) Loại bài luyện cách nói dựa theo câu hỏi định hướng hoặc trả lời câu 

hỏi. Hiện nay ở các lớp 2 và 3 có các tiết Tập làm văn nói kể lại nội dung bài 

tập đọc, nội dung của tranh vẽ...theo các câu hỏi gợi ý. 

d) Loại bài tập luyện cách nói theo dàn bài. Hình thức này được 

luyện tập trong các tiết tập làm văn nói để bài tập làm văn nói phải tạo ra 

tình huống giao tiếp, tạo nhu cầu và hứng thú nói năng cho học sinh khi 

bước vào tiết học, hướng dẫn học sinh sử dụng các yếu tố phụ trợ (điệu 

bộ, nét mặt, cử chỉ...) khi nói năng. Tổ chức lớp học theo hình thức phù 

hợp với giờ tập làm văn nói. 

e) Loại bài tập luyện kỹ năng hội thoại. Giáo viên lựa chọn đề tài có 

thể gây tranh cãi xây dựng thành tình huống giao tiếp để kích thích hứng thú 

tham gia của học sinh. 

f) Loại bài kể chuyện: loại bài tập này được áp dụng cả ở phân môn 

Kể chuyện và phân môn Tập làm văn. Cần chú ý hướng dẫn học sinh có tư 

thế, có giọng kể thích hợp, biết sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ hỗ trợ đặc 

biệt nắm vững câu chuyện định kể. 

1.2.4.2.Kỹ năng viết văn bản 

Kỹ năng viết văn bản có hai mức độ:  

+ Mức độ thấp là chép lại, ghi lại các văn bản đã có theo lời người khác 

đọc hoặc dựa vào trí nhớ. Đó là loại bài chính tả. 

+ Mức độ cao là sự sáng tạo các loại văn bản theo đề tài tự chọn hoặc quy 

định. Viết các loại văn bản đòi hỏi nắm vững một hệ thống kỹ năng đa dạng. 

Có loại kỹ năng thường gắn với các thao tác tư duy như: kỹ năng xác định yêu 

cầu của đề tài, kỹ năng tìm ý để lập dàn ý, kỹ năng phát triển ý...Có loại kỹ 
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năng thiên về mặt ngôn ngữ như kỹ năng diễn đạt ý thành câu và đoạn, kỹ năng 

liên kết đoạn và bài, kỹ năng viết câu, dùng từ, kỹ năng sửa chữa văn bản. 

Để viết thành công các loại văn bản cần có vốn hiểu biết phong phú về 

đề tài bài viết, nắm vững đặc điểm đề tài định viết, có kỹ năng dùng từ đặt 

câu, kỹ năng viết các loại văn bản thuộc các đề tài mà đề bài yêu cầu. 

Kỹ năng viết các loại văn bản một cách sáng tạo được luyện tập từ lớp 2 

đến lớp 5. Lớp 2-3 luyện tập các kỹ năng bộ phận liên quan đến các loại bài 

làm văn sẽ học ở lớp 4-5 như kỹ năng dùng từ đặt câu, kỹ năng quan sát, kỹ 

năng thuật lại nội dung bài học, kỹ năng trả lời các câu hỏi. 

Các loại bài luyện tập viết văn bản: 

a) Loại bài tập tìm hiểu đề bài, tìm ý và lập dàn ý gắn với từng loại văn bản. 

b) Loại bài tập diễn đạt thành đoạn và bài theo các loại văn bản. 

1.2.5. Một số đặc điểm tâm lí của học sinh đầu tiểu học có liên quan 

đến đề tài khóa luận. 

Trong cấu trúc trí tuệ của học sinh đầu tiểu học: tri giác thực tại có vai 

trò trọng tâm chi phối các chức năng nhận thức khác, đặc biệt là tư duy. Tuy 

nhiên trong quan hệ giữa tri giác với tư duy của các em thì tư duy còn phụ 

thuộc nhiều vào tri giác. 

Tư duy của học sinh đầu tiểu học chủ yếu là tư duy cụ thể, khả năng tư 

duy lôgic của các em còn thấp. Học sinh đầu tiểu học đã bắt đầu hình thành 

các thao tác so sánh, đối chiếu bằng hình ảnh nhưng vẫn dễ dàng bị ấn tượng 

tổng thể chi phối và còn phụ thuộc nhiều vào mức độ phức tạp, nội dung và 

chất liệu của bài tập cần phân tích. Những bài tập phức tạp hoặc nội dung 

mang tính trừu tượng gây khó khăn cho việc thực hiện các thao tác phân tích 

và kết quả giải bài tập của học sinh. 
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Khả năng suy luận của học sinh phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm. Nhìn 

chung học sinh đã có thao tác suy luận lôgic đối với các biểu tượng cụ thể, 

quen thuộc. Nhưng với các biểu tượng xa lạ, trừu tượng đòi hỏi các thao tác 

tư duy khác nhau lại gây khó khăn cho học sinh. 

Ở học sinh đầu tiểu học, khả năng thực hiện các thao tác phân tích còn 

yếu, chưa thường xuyên và thành thạo. Học sinh dễ vận hành và thực hiện tốt 

các thao tác phân tích đối với các biểu tượng cụ thể. 

Động cơ học tập của học sinh đầu tiểu học còn thiếu bền vững, mức phát 

triển còn thấp và mang tính xã hội. 

Năng lực tưởng tượng của học sinh ở giai đoạn này diễn ra chủ yếu là 

nhờ việc tái tạo, hình dung những hình ảnh của hiện thực hoặc nhờ vào những 

sơ đồ, hình vẽ....được trực tiếp tri giác. 

Trí nhớ của học sinh chủ yếu là trí nhớ không chủ định. Học sinh tuy biết 

cách ghi nhớ có chủ định nhưng kỹ thuật này chưa được hoàn thiện. Hiệu quả 

ghi nhớ có chủ định còn phụ thuộc vào khả năng sử dụng những phương thức 

ghi nhớ và tự kiểm tra. Mặt khác sự phát triển của ghi nhớ liên quan chặt chẽ 

đến sự phát triển tư duy. Việc ghi nhớ các tài liệu liên quan có tính hình tượng 

được diễn ra dễ dàng đối với học sinh đầu tiểu học. 

Hứng thú của học sinh chưa bền vững, nó còn mang tính chất nhất thời, 

dễ dàng thay đổi, hứng thú còn mang tính chất phân tán. 

Những đặc điểm tâm lí trên có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành và 

phát triển các kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn của học sinh đầu tiểu học. 

1.2.6.  Khái quát về phân môn Tập làm văn lớp 2 

Lớp 2 là lớp đầu tiên trong nhà trường tiểu học làm quen với phân môn 

Tập làm văn. Nội dung dạy học tập làm văn lớp 2 được chia thành 3 phần: 

Dạy các nghi thức lời nói, kĩ năng làm việc và cách tổ chức đoạn bài. 
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1.2.6.1. Dạy các nghi thức lời nói thực chất là luyện nói lời 

hội thoại bao gồm: 

Tự giới thiệu, chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, khẳng định, phủ định, mời, nhờ, 

yêu cầu, đề nghị, chia buồn, an ủi, chia vui, khen ngợi, ngạc nhiên, thích thú. 

Đáp lời chào, lời tự giới thiệu, đáp lời cảm ơn, đáp lời xin lỗi, đáp lời 

khẳng định, phủ định, đáp lời đồng ý, đáp lời chia buồn, an ủi, đáp lời chia 

vui, đáp lời khen ngợi. 

1.2.6.2. Kỹ năng làm việc 

Kỹ năng làm việc thực chất là kỹ năng viết một số văn bản thông thường 

và một vài kỹ năng học tập như tra mục lục sách, đọc chép thời khóa biểu, gọi 

điện thoại và đọc sổ liên lạc. 

1.2.6.3. Cách tổ chức đoạn bài 

Cách tổ chức đoạn bài là tên gọi của những bài tập làm văn có tính chất 

tổng hợp hai kỹ năng nói và viết. Chúng không chỉ là những bài tập sản sinh 

ngôn ngữ mà còn bao gồm những bài tập tiền sản sinh ngôn bản như những 

bài tập của phân môn Luyện từ và câu. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG KỸ NĂNG HỌC TẬP PHÂN MÔN TẬP LÀM 

VĂN CỦA HỌC SINH LỚP 2 TRƢỜNG TIỂU HỌC 

THỊ  TRẤN SÓC SƠN 

 

Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn – huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội 

là một trường đạt chuẩn quốc gia, một con chim đầu đàn trong toàn  huyện về  

chất lượng dạy và học. Chính vì thế khi thực hiện đề tài này bản thân tôi nhận 

thấy đây là một đề tài khó. Để thực hiện được đề tài này tôi phải khảo sát từng 

kỹ năng  học phân môn Tập làm văn là : nói, viết trên phạm vi toàn bộ 4 lớp 

khối 2 gồm 158 học sinh một phạm vi tương đối rộng. 

Tôi tiến hành khảo sát dựa trên : 

 Thiết kế các bài tập đo. 

 Dự giờ và ghi biên bản các tiết học Tập làm văn của  học sinh lớp 2 

Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn. 

 Thông qua tìm hiểu các loại vở: vở Tiếng Việt của học sinh. 

 Thông qua trao đổi, trò chuyện với giáo viên. 

Để đánh giá được kỹ năng nói và viết khi học Tập làm văn của học sinh 

lớp 2 tôi dựa vào những căn cứ : 

 Tốc độ nói, viết của học sinh. 

 Số lỗi của học sinh khi nói, viết. 

 Khả năng tái hiện văn bản nói bằng văn bản viết. 

Sau đây là kết quả đo nghiệm và đánh giá nhận xét về kỹ năng nói - viết 

khi học tập phân  môn Tập làm văn của học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Thị 

trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội. 
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 2.1. Thực trạng kỹ năn  nó  

- Kỹ năng nói được tôi tiến hành khảo sát trên toàn  bộ 4 lớp khối 2 là 

2A, 2B, 2C, 2D Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn. 

- Đối với học sinh lớp 2 chủ yếu học sinh sử dụng kỹ năng  nói trong hội 

thoại và nói thành bài. 

- Để đánh giá về kỹ năng nói tôi tiến hành như sau : 

Cho họ  s n    ơ  trò   ơ  về Tập l m văn 

Tên trò chơi : Chọn lời cho đúng 

Chuẩn bị: 

- 04 tranh ảnh (hoặc hình vẽ) minh hoạ 4 tình huống khác nhau có xuất 

hiện lời cảm ơn và lời đáp lại lời cảm ơn: 

 Bạn gái xách một vật nặng, một bạn trai tới để xách giúp. 

 Bạn trai chơi chạy đuổi bị vấp ngã, được một bạn khác đỡ dậy. 

+ Trong giờ học vẽ, bạn gái cho bạn trai mượn chiếc bút chì. 

+ Bạn trai nhường bạn gái xuống cầu thang khi tan học. 

- 4 nhóm học sinh chơi đóng vai lần lượt từ tình huống thứ nhất đến tình 

huống thứ tư theo cách đã hướng dẫn. Khi 2 học sinh trong nhóm chơi xong ở 

tình huống thứ nhất thì nhóm cử tiếp 2 học sinh khác chơi ở tình huống tiếp 

theo. Tiếp tục cử người chơi như vậy ở 4 tình huống. 

- 2 học sinh giúp việc trọng tài ghi lại câu nói của 2 bạn tham gia chơi ở 

từng tình huống, mỗi học sinh giúp việc cho trọng tài chỉ chuyên ghi lại lời 

nói của một vai (vai cảm ơn hoặc vai đáp lại lời cảm ơn). 

- Sau mỗi tình huống, trọng tài ghi điểm cho từng nhóm lên bảng lớp. 

Khi các nhóm đã chơi đóng vai ở tất cả các tình huống thì trọng tài cộng điểm 

và công bố nhóm có điểm cao nhất để khen thưởng. 
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 Một số mức độ đánh giá : 

- Mức giỏi ( M1 ) : Học sinh giải quyết được cả 4 tình huống. 

- Mức khá ( M2 ) : Học sinh giải quyết được 3 tình huống. 

- Mức trung bình ( M3 ) : Học sinh giải quyết được 2 tình huống. 

- Mức kém ( M4 ) : Học sinh giải quyết được 1 tình huống. 

 Kết quả thu được trên đối tượng là 158 học sinh như sau : 

BẢNG 1 : BẢNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NÓI 

Lớp M1 M2 M3 M4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

2A ( 39 HS ) 29 74,35 6 15,38 4 13,79 0 0 

2B ( 40 HS ) 31 77,5 6 15 3 7,5 0 0 

2C ( 40 HS ) 28 70 7 17,5 5 12,5 0 0 

2D ( 39 HS ) 32 82,05 5 12,82 2 5,12 0 0 

Từ kết quả trên bảng thống kê tôi thấy đấy là một kết quả tương đối cao. 

Do mang đặc thù là học sinh thị trấn nên các em có khả năng nói và thể hiện 

rất tốt tình huống. Phần lớn các em đều biết cách nói theo từng nhân vật, và 

không có học sinh nào không đóng vai được. 

Ví dụ: 

  Nhóm 1: gồm hai bạn Nguyễn Việt Linh và Phạm Khánh Giang đóng vai 

theo tình huống 1 là: Bạn gái xách một vật nặng, một bạn trai tới để xách giúp. 

Nguyễn Việt Linh (bạn trai): Để tớ xách giúp bạn nhé. 

Phạm Khánh Giang (bạn gái): Tớ cảm ơn bạn nhiều nhé. 
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Nguyễn Việt Linh (bạn trai): Không có gì, chúng mình là bạn mà. 

  Nhóm 2 : gồm hai bạn Nguyễn Đức Anh và Vũ Linh Chi đóng vai 

theo tình huống 2 là: Bạn trai chơi chạy đuổi bị vấp ngã, được một bạn 

khác đỡ dậy. 

Vũ Linh Chi (bạn gái): Bạn có sao không?  

                                     Cầm tay tớ và đứng dậy nào. 

Nguyễn Đức Anh (bạn trai): Tớ không sao. 

                                              Tớ rất cảm ơn bạn. 

Vũ Linh Chi (bạn gái): Chúng mình là bạn tốt mà. 

                                     Lần sau bạn nhớ cẩn thận nhé. 

 

 Là khối lớp mới bắt đầu làm quen với phân môn Tập làm văn nhưng đối 

với kỹ năng nói thì học sinh được đã được hình thành ngay từ khi mới bước 

chân vào lớp 1 thông qua bước luyện nói của giờ học vần và phần luyện nói 

sau bài tập đọc.Và nó là 1 trong những yếu tố giúp cho học sinh lớp 2 Trường 

Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn có được kết quả đánh giá cao như vậy. 

2.2.Thực trạng kỹ năn  v ết 

 Ở lớp 2 học sinh được học và làm bài tập về các thể loại văn bản là viết 

các thông báo hoặc tin tức ngắn, viết bức thư đơn giản báo việc, báo tin tức. 

 Để khảo sát thực trạng kỹ năng viết của học sinh tôi đã tiến hành điều 

tra tại một số lớp 2 của Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn - huyện Sóc Sơn - 

Thành phố Hà Nội. 
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2.2.1.Thực trạng kỹ năng hiểu đề 

 Để có thể viết tốt một văn bản bất kì thì bước đầu tiên là học sinh phải 

hiểu đề bài. Đây là kỹ năng hết sức quan trọng trong việc học tập phân môn 

Tập làm văn. Hiểu đề bài và tìm ý đúng là bước định hướng cho quá trình làm 

bài, định hướng đúng thì viết bài sẽ tốt và ngược lại. 

 Và để đánh giá được tình hình cụ thể về kỹ năng hiểu đề tôi tiến 

hành như sau: 

 Tôi đưa ra một số đề bài: 

a. Đọc đoạn văn sau và làm bài tập : 

 

CHIM CHÍCH BÔNG 

Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. 

Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà hai cái chân 

tăm ấy rất nhanh nhẹn, được việc, nhảy cứ liên liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. 

Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ 

trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh 

thoăn thoắt. Nó khéo biết moi những con sâu độc ác nằm bí mật trong những 

thân cây mảnh dẻ, ốm yếu. 

Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của 

bà con nông dân. 

                                                               Theo Tô Hoài 

 Tìm những câu tả hình dáng của chích bông. 

 Tìm những câu tả hoạt động của chích bông. 

 Viết 2, 3 câu về một loài chim em thích. 

 Mức độ để đánh giá : 
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 Mức 1 : Xác định đúng trọng tâm và yêu cầu của đề, tìm đúng những ý 

cần thiết để triển khai đoạn văn. 

 Mức 2 : Xác định đúng trọng tâm và yêu cầu của đề, tìm được một số ý 

cần thiết nhưng chưa đủ để triển khai đoạn văn. 

 Mức 3 : Xác định đúng trọng tâm và yêu cầu của đề, chưa tìm được 

những ý cần thiết để triển khai đoạn văn 

 Mức 4 : Xác định không đúng yêu cầu của đề bài 

 Kết quả thu được trên đối tượng là 78 học sinh như sau : 

BẢNG 2 : BẢNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TÌM HIỂU ĐỀ VÀ TÌM Ý. 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ% Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

39 50 25 32,05 10 12,82 4 5,12 

Qua bảng kết quả trên ta thấy số học sinh đạt ở mức 1: mức xác định 

đúng trọng tâm và yêu cầu của đề, tìm đúng những ý cần thiết để triển khai  

đoạn văn chiếm tỉ lệ ở mức trung bình  50 % , một con số không quá cao. Số 

học sinh đạt mức 2: mức xác định đúng trọng tâm và yêu cầu của đề, tìm được 

một số ý cần thiết những ý  để triển khai đoạn văn chiếm 32,05 % con số cần 

phải được cải thiện trong thời gian tới để đạt được kết quả tốt hơn.Và số học 

sinh đạt mức 3 : xác định đúng trọng tâm và yêu cầu của đề, chưa tìm được 

những ý cần thiết để triển khai đoạn văn chiếm 12,82 %. Và vẫn còn học sinh  

xác định sai yêu cầu của đề ở mức 4 chiếm 5,12 %. 

Kết quả trên chưa thực sự là một kết quả đáng trông đợi, nhưng đối 

với khối lớp đầu tiên làm quen với phân môn Tập làm văn thì  đó cũng là 

những con số trải qua sự rèn luyện mới có được. Kỹ năng xác định yêu 
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cầu bài viết là kỹ năng đầu tiên, hơn nữa nó không phải là một kỹ năng dễ 

thực hiện cho nên việc một số em gặp khó khăn khi làm quen với kỹ năng 

này cũng là điều dễ hiểu. 

Trên thực tế thì phần lớn các em đã hiểu được đề bài và biết tìm những ý 

cần thiết để triển khai đoạn văn khi viết. Khi dự  giờ một số tiết Tập làm văn 

của giáo viên hướng dẫn cũng như các giáo viên cùng khối tôi nhận thấy hầu 

hết giáo viên nào cũng rất chú trọng tới kỹ năng tìm hiểu đề bài cho học sinh, 

họ hình thành và rèn luyện cho học sinh kỹ năng này ngay từ khi bắt đầu. Họ 

hướng dẫn học sinh lần lượt theo các bước :  

- Muốn hiểu đề bài thì việc trước tiên là các em cần phải đọc kỹ đề bài . 

-  Xác định từ ngữ chính trong đề  diễn đạt nội dung cần viết . 

- Sau đó trả lời một số câu hỏi như  : 

+ Đề bài yêu cầu viết đoạn văn có mấy câu ? 

+ Đề bài yêu cầu viết giải đáp mấy vấn đề ? 

+ Đề bài yêu cầu viết về cái gì ? 

 Đề bài : Đọc đoạn văn sau và làm bài tập : 

 

CHIM CHÍCH BÔNG 

Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. 

Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà hai cái chân 

tăm ấy rất nhanh nhẹn, được việc, nhảy cứ liên liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. 

Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ 

trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh 

thoăn thoắt. Nó khéo biết moi những con sâu độc ác nằm bí mật trong những 

thân cây mảnh dẻ, ốm yếu. 

Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của 

bà con nông dân. 
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Theo Tô Hoài 

 Tìm những câu tả hình dáng của chích bông. 

 Tìm những câu tả hoạt động của chích bông. 

 Viết 2, 3 câu về một loài chim em thích. 

 Với đề bài này thì hầu hết các em đều dễ dàng hiểu được yêu cầu của 

đề và xác định được hướng làm bài. Đề bài yêu cầu giải quyết 3 nhiệm vụ: 

- Nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2 học sinh dễ dàng thực hiện thông qua hình 

thức đọc đoạn văn và tìm câu. 

+ Những câu tả hình dáng của chích bông:  

+ Những câu tả hoạt động của chích bông: 

- Nhiệm vụ 3: 

+ Đề bài yêu cầu viết khoảng 2, 3 câu. 

+ Đề bài yêu cầu viết về một loài chim em thích. 

Có kỹ năng hiểu đề tốt, nhưng khi bắt đầu đi vào tìm ý cho đoạn văn các 

em vẫn có một chút lúng túng, hạn chế. Vì là học sinh khối lớp nhỏ nên việc 

tìm ý và sắp xếp chúng để có được một đoạn văn hoành chỉnh, đầy đủ nội 

dung là việc không dễ dàng gì. Phần lớn các em đều chỉ viết theo sở thích, 

hứng thú, nghĩ gì thì viết đó và đếm cho đủ số câu mà đề bài yêu cầu. 

 Việc tìm ý cho bài viết yêu cầu học sinh phải có sự khái quát cao, biết 

tưởng tượng, biết quan sát bằng nhiều giác quan như : mắt, mũi, tai.....để giúp 

cho bài viết thêm sinh động và phong phú. 

Ví dụ : Với nhiệm vụ : viết 2, 3 câu về một loài chim em thích. 

Khi vận dụng kỹ năng tìm ý học sinh cần thực hiện được theo yêu cầu sau: 

- Nêu được con vật em định kể là con vật gì ? 

- Nó sống ở đâu ? 

- Hình dáng nó như thế nào ? 

- Hoạt động của nó có gì nổi bật ? 
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- Vì sao em thích con vật đó ? 

Ví dụ cụ thể : 

Câu mở đầu 

- Giới thiệu về chim sáo 

- Trong thế giới loài chim , em thích nhất là 

chim sáo. 

Câu phát triển 

- Kể về chim sáo 

-  Mỏ nó vàng. Lông màu nâu sẫm. Nó hót suốt 

ngày. Đôi khi còn nói được cả tiếng người. 

Câu kết thúc 

- Tình cảm của em đối với loài 

chim này. 

- Em thích nhất chim sáo vì chúng là những 

con vật hiền lành, dễ thương. 

Trong dạy học, muốn hình thành và rèn luyện cho học sinh kỹ năng tìm 

ý thì trước tiên giáo viên phải dạy cho các em kỹ năng quan sát, quan sát  

bằng nhiều giác quan, quan sát tốt thì việc tìm ý sẽ dễ thực hiện và trở nên 

gần gũi hơn không khiến học sinh trở nên lúng túng mỗi khi làm bài tập. Đôi  

khi những ý các em tìm được chưa thực sự hoàn chỉnh, vẫn còn thể hiện rõ sự 

ngây ngô, hồn nhiên. Khi đó, giáo viên không nên áp đặt các em phải tìm ý 

theo hướng này hay hướng  khác  mà  nên khuyến khích các em phát triển sự 

non nớt, ngây thơ đúng với lứa tuổi của mình. 

2.2.2.Thực trạng kỹ năng lập dàn ý 

Nối tiếp kỹ năng tìm hiểu đề là kỹ năng lập dàn ý, đây cũng là một kỹ 

năng khá quan trọng trong quá trình học tập phân môn Tập làm văn. Bởi nó 

giúp học sinh xác định được những ý chính, cần thiết để triển khai thành một 

bài viết hoàn chỉnh đối với học sinh lớp lớn, và một đoạn viết hoàn chỉnh đối 

với đối tượng mà tôi nghiên cứu là học sinh lớp 2. 

Vậy dàn ý là gì ? Và lập dàn ý là gì ? Trước tiên chúng ta đi bàn tới khái 

niệm của nó. 
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 Dàn ý là hệ thống ý được sắp xếp theo một trật tự nhất định. 

 Lập dàn ý là cách sắp xếp các nội dung chủ yếu của bài viết theo một 

chiến lược giao tiếp nhất định. Đó là cách tổ chức các ý lớn, ý nhỏ của bài văn 

sao cho không chỉ bộc lộ nội dung mà còn có ý nghĩa tích cực đối với người đọc, 

giúp họ nhận thức được bài viết một cách dễ dàng, tác động đến tư tưởng, tình 

cảm, hành động theo ý mà mình mong muốn. 

Đối với học sinh lớp 4, 5 trước khi viết bài các em luôn có tiết học để 

xây dựng dàn ý theo hai loại là dàn ý đại cương và dàn ý chi tiết. Sau đó, các 

em sẽ dùng khả năng diễn đạt của mình dựa vào dàn ý viết thành một bài văn 

hoàn chỉnh. 

Nhưng đối với học sinh lớp 2 kỹ năng này được hình thành và rèn 

luyện chủ yếu dựa trên sự hướng dẫn khá chi tiết, theo sát cụ thể của  giáo 

viên. Giáo viên sẽ là người đưa ra các câu hỏi gợi ý trong quá trình lập 

dàn ý cho học sinh trả lời. Học sinh có nhiệm vụ trả lời đầy đủ các câu hỏi 

hướng dẫn mà giáo viên đưa ra tạo thành một dàn ý chi tiết để viết thành 

một đoạn văn hoàn chỉnh. 

Để đánh giá thực trạng kỹ năng lập dàn ý của học sinh lớp 2 tôi tiến hành 

điều tra trên một lớp, yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ sau : 

 Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè. 

Câu hỏi gợi ý : 

- Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm ? 

- Mặt trời mùa hè như thế nào ? 

- Cây trái trong vườn như thế nào ? 

- Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè ? 

Và để đánh giá, xếp loại câu trả lời của học sinh tôi đưa ra một số mức 

độ đánh giá sau : 

- Mức giỏi (M1): Học sinh trả lời được 4 câu hỏi. 
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- Mức khá ( 2): Học sinh trả lời được 3 câu hỏi. 

- Mức trung bình (M3): Học sinh trả lời được 2 câu hỏi. 

- Mức kém (M4) : Học sinh trả lời được 1 câu hỏi. 

Kết quả về kỹ năng lập dàn ý của học sinh thu được trên đối tượng là 39 

học sinh, được xếp loại vào bảng sau : 

BẢNG 3 : KỸ NĂNG LẬP DÀN Ý 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

SL TL( %) SL TL( %) SL TL( %) SL TL (%) 

27 69,23 7 17,94 5 12,8 0 0 

Dựa vào bảng kết quả trên ta thấy số học sinh đạt mức giỏi, trả lời được 

tất cả các câu hỏi gợi ý của giáo viên chiếm tỉ lệ tương đối cao 69,23 %. Số 

học sinh đạt mức khá chiếm 17,94 %. Và số học sinh đạt mức trung bình 

chiếm 12,8 % , không có học sinh đạt mức kém. 

Trong quá trình điều tra tôi nhận thấy mặc dù số lượng học sinh điều tra 

ở 2 bảng  kết quả không giống nhau nhưng số học sinh đạt mức 1 trong bảng 

kỹ năng tìm hiểu đề tiếp tục đạt mức 1 trong bảng kỹ năng lập dàn ý. Các mức 

còn lại có sự chênh lệch cũng không đáng kể. Điều này thể hiện sự đồng nhất, 

hỗ trợ lẫn nhau giữa hai kỹ năng học này. 

Ngoài ra trong quá trình điều tra, tôi phát hiện ra một thực tế đó là rất 

nhiều học sinh phần lớn không hiểu “ Lập dàn ý là gì ?” . Khi khảo sát về kỹ 

năng này, đã có số đông học sinh đặt câu hỏi cho tôi rằng :“ Thưa cô, lập dàn 

ý là thế nào ạ?”. Có lẽ đây là khó khăn chung đối với học sinh khối lớp 2 nói 

riêng, và học sinh tiểu học nói chung. Trong thực tiễn các em thường mắc 

phải những lỗi cơ bản khi thực hành viết đoạn như: thừa ý, thiếu ý, lặp 

ý...Chính vì vậy mà giáo viên cần chú ý rèn kỹ năng lập dàn ý cho học sinh. 

Với học sinh lớp 2 đơn giản hơn chỉ là việc thực hiện nhiệm vụ trả lời những 
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câu hỏi gợi ý mà giáo viên đưa ra, sau đó sắp xếp chúng thành một đạn văn 

hoàn chỉnh. Chính vì vậy mà thuật ngữ “dàn ý”, hay “lập dàn ý” chưa được 

nhắc tới nhiều trong các tiết Tập làm văn do đó các em chưa có được khái 

niệm rõ ràng về nó. Khi lên những lớp lớn hơn thuật ngữ này sẽ được giới 

thiệu một cách cụ thể. 

Từ thực tế tôi nhận thấy có khá nhiều học sinh hứng thú với các câu hỏi 

gợi ý của giáo viên trước khi viết bài. Nhưng phần lớn các em chưa biết cách 

sắp xếp những ý tìm được từ câu hỏi gợi ý, để ghép lại tạo thành một đoạn 

văn đầy đủ, mà chỉ biết ghép chúng lại với nhau cho đủ số lượng câu mà đề 

bài yêu cầu. Chính vì vậy, bên cạnh việc hình hành và rèn luyện kỹ năng lập 

dàn ý người giáo viên nên chú ý tới kỹ năng sắp xếp của học sinh. 

2.2.3. Thực trạng kỹ năng diễn đạt 

Kỹ năng diễn đạt hay chính là kỹ năng viết đoạn tập làm văn dành cho 

học sinh lớp 2 là kỹ năng cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm. Kỹ năng viết ở 

đây không đơn giản là viết đúng cỡ chữ, mẫu chữ, không đơn giản chỉ là viết 

đúng chính tả, biết đặt dấu câu đúng vị trí mà nó còn là kỹ năng sắp xếp, liên 

kết các ý tìm được từ việc lập dàn ý làm cho câu văn tạo được sự liền mạch, 

thống nhất với nhau. 

Nhiệm vụ của học sinh lớp 2 trong phân môn Tập làm văn là học sinh 

chỉ thực hiện việc viết những đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu với nhiều yêu cầu 

khác nhau. Nghe tưởng chừng là đơn giản, nhưng để có thể có được kỹ năng 

viết bài văn tốt ở các lớp lớn hơn thì việc đầu tiên là học sinh phải học được 

cách viết tốt một đoạn văn , đặc biệt là một đoạn văn ngắn. Không phải cứ bài 

dài, nội dung nhiều mới thể hiện được kỹ năng viết tốt mà nó biểu hiện ở sự 

chặt chẽ, hợp lí về nội dung cũng như hình thức của bài viết. 
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Và để khảo sát thực trạng kỹ năng viết đoạn tập làm văn của học sinh lớp 

2 Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn tôi đưa ra nhiệm vụ sau: 

a. Hãy viết từ 3 đến 5 câu nói về em bé của em (hoặc em bé của 

nhà hàng xóm) 

Gợi ý :  

- Bé mấy tuổi ? 

- Hình dáng (đôi mắt, khuôn mặt, mái tóc, dáng đi, .....) của bé như thế 

nào? 

- Tính tình của bé có gì đáng yêu ? 

b. Dựa vào những câu gợi ý sau,viết  một đoạn văn ngắn (khoảng 4 , 5 

câu) nói về một loài cây mà em thích 

- Đó là cây gì, trồng ở đâu ? 

- Hình dáng cây như thế nào ? 

- Cây có ích lợi gì ? 

Các mức độ đánh giá : 

+ Loại giỏi: 9 – 10 điểm 

+ Loại khá: 7 – 8 điểm 

+ Loại trung bình: 5 – 6 điểm 

+ Loại yếu: dưới 4 điểm 

Kết quả thu được trên đối tượng là 158 học sinh như sau : 

BẢNG 4 : KỸ NĂNG DIỄN ĐẠT 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

SL TL( %) SL TL( %) SL TL( %) SL TL (%) 

19 12,02 103 65,18 29 18,35 7 4,43 

Từ kết quả đánh giá trên chúng ta có thể thấy kết quả này phản ánh 

thực chất kỹ năng diễn đạt của học sinh khối 2 Trường Tiểu học Thị trấn 
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Sóc Sơn.Và nó có sự chênh lệch rõ rệt giữa các mức độ. Tỉ lệ học sinh đạt 

loại giỏi chiếm 12,02 %, trong khi đó tỉ lệ học sinh đạt loại khá lên tới 

65,18 %. Số học sinh đạt loại trung bình chiếm 18,35 %, vẫn có học sinh 

đạt loại yếu chiếm 4,43 %. 

Thực tế điều tra cho thấy có những học sinh giải quyết rất tốt yêu cầu 

của đề bài, hiểu đề tốt, lập dàn ý tốt, và diễn đạt tốt, nhưng cũng có những học 

sinh viết đoạn yếu. Xét tới nguyên nhân thì có khá nhiều có thể do những học 

sinh đó chưa hiểu đề, hoặc là chưa biết diễn đạt ý, sắp xếp câu lủng củng 

không ăn nhập với nhau....Đặc biệt là có những học sinh chỉ viết với mục đích 

là viết cho xong, viết cho đủ số câu mà đề bài yêu cầu mà không có sự liên 

kết giữa các câu với nhau, không có câu mở cũng như câu kết cho đoạn. Một 

nguyên nhân khác là học sinh lớp 2 là lứa tuổi chưa có sự phong phú đa dạng 

về ngôn ngữ, còn mang nhiều nét hạn chế nên nhiều khi học sinh không biết 

phải dùng từ như thế nào để có thể diễn đạt ý mình muốn viết. Hơn nữa thời 

gian làm bài không nhiều, mà tốc độ viết của học sinh lớp 2 còn chậm, giáo 

viên không có điều kiện để sửa sai thường xuyên trong các giờ Tập làm văn 

cho tất cả học sinh trong một lớp. 

Để hiểu rõ hơn về những hạn chế của học sinh khi viết tôi tiến hành thêm 

một bước điều tra nữa đối với những học sinh đạt mức trung bình và yếu của 

kết quả đánh giá lần một. Tôi đưa ra nhiệm vụ cụ thể như sau : 

Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu tả con mèo. 

Các mức đánh giá đo nghiệm : 

+ Mức 1 : Viết đủ số câu đề bài yêu cầu, các câu trong đoạn đúng nghĩa, 

dùng dấu câu đúng. 

+ Mức 2 : Viết đủ số câu đề bài yêu cầu, nhiều câu trong đoạn không rõ 

nghĩa, dùng dấu câu chưa đúng ở tất cả các câu. 
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+ Mức 3 : Viết đủ số câu đề bài yêu cầu, nhiều câu trong đoạn sai nghĩa, 

câu dùng sai dấu. 

+ Mức 4 : Viết không đủ số câu đề bài yêu cầu. 

Kết quả thu được trên đối tượng là 36 học sinh như sau : 

 

BẢNG 5 : KỸ NĂNG VIẾT 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

SL TL( %) SL TL( %) SL TL( %) SL TL (%) 

20 55,55 10 27,77 4 11,11 2 5,55 

 Đây là bảng đánh giá ghi lại kết quả xếp loại của 36 học sinh đạt mức 

trung bình và yếu. Từ quá trình điều tra lần 2 tôi phát hiện ra một số lỗi mà 

học sinh lớp 2 còn hay mắc phải khi viết câu như sau : 

c. Câu thiếu chủ ngữ và vị ngữ 

Trên thực tế học sinh lớp 2 chưa được làm quen với khái niệm chủ - vị. 

Nhưng trong chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 các em đã được 

học các loại mẫu câu “Ai” và học cách đặt câu theo mẫu. Vì vậy đối tượng 

được nói đến trong câu đã được tái hiện rất rõ ràng. Số lượng học sinh mắc 

phải lỗi này rất ít chỉ là một vài học sinh, nhưng đó cũng là một vấn đề mà 

chúng ta cần phải tìm hiểu và khắc phục. 

Ví dụ : Một con mèo. 

(Lê Nguyễn Tùng Dương – 2D) 

Với kiểu mắc lỗi như trên trong quá trình làm việc tại lớp tôi đã hướng 

dẫn học sinh sửa lỗi bằng cách đặt các câu hỏi “Ai”, “cái gì” trước khi viết 

một câu. Khi mà học sinh trả lời được các câu hỏi đã đặt có nghĩa là học sinh 
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đã tìm được chủ ngữ cho câu văn cần viết. Với câu thiếu vị ngữ tôi cũng tiến 

hành tương tự như vậy. 

Có thể sửa ví dụ trên như sau :  

Nhà em có một con mèo rất đẹp. 

a. Câu không rõ nghĩa 

Đây là loại câu thiếu thông tin, ý nghĩa chưa trọn vẹn gây hụt hẫng 

cho người đọc. 

Ví dụ : Trước tiên lông nó màu nhạt ấy. 

(Nguyễn Quang Khải – 2D) 

Với những lỗi sai như thế này, và số lượng học sinh mắc lỗi không nhiều 

tôi hướng dẫn học sinh một cách cụ thể ở từng câu. Tôi hướng dẫn học sinh 

phải thêm từ gì, bớt từ gì để nghĩa của câu trở nên rõ ràng hơn. 

Trong ví dụ trên sửa như sau : 

Bộ lông của nó có màu nâu nhạt. 

b. Câu sai nghĩa 

Loại lỗi này chiếm số lượng nhỏ. 

Nguyên nhân có thể là do học sinh thiếu kiến thức thực tế, trả lời các câu 

hỏi từ kỹ năng lập dàn ý chưa được tốt, hoặc có thể do học sinh chủ quan 

chưa chú ý khi viết câu. Số lượng học sinh mắc phải ít. 

Ví dụ : Con mèo được mua về từ tháng 3 ba tháng. 

(Lê Như Quỳnh – 2D) 

Với những lỗi như này việc hướng dẫn học sinh sửa lỗi không khó, chỉ cần 

tỉ mỉ hướng dẫn học sinh một cách cụ thể để học sinh viết lại sao cho phù hợp. 

Ví dụ : Con mèo được mua về từ tháng 3 năm ngoái. 

c. Câu dùng sai dấu 
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Ví dụ : Con mèo giống tính trẻ em rất thích, nô đùa. 

 (Nguyễn Ngọc Như Ý – 2D) 

Có thể sửa sai cho học sinh như sau : 

Con mèo giống tính trẻ em, rất thích nô đùa. 

Khi phát hiện có những học sinh dùng sai dấu câu tôi đã thực hiện một 

cuộc khảo sát bằng cách tôi đã phát 158 phiếu cho toàn bộ 4 lớp trong khối 2 

ghi sẵn đoạn văn chưa đánh dấu câu và yêu cầu học sinh đánh dấu sao cho 

hợp lý. 

                                    PHIẾU HỌC TẬP 

Họ và tên : 

Lớp : 

Bài tập: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống ? 

   Chiều qua         Lan nhận được thư bố         Trong thư, bố dặn dò hai chị em 

Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư: “Con 

nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về          bố con mình có cam 

ngọt ăn nhé !” 

 

Dựa vào phiếu học tập trên tôi vừa kiểm tra được thực trạng dùng sai dấu 

câu của học sinh, vừa dựa vào đó hướng dẫn học sinh cách sử dụng dấu câu 

cho phù hợp. 

 Nói tóm lại học sinh muốn viết được một đoạn văn, cũng như một bài 

văn tốt thì phải có đầy đủ các yếu tố bao gồm kiến thức và kỹ năng. Học sinh 

có kiến thức nhưng lại không có kỹ năng thì không thể viết một đoạn văn hay 

được và ngược lại. Hai yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ cho nhau. 

2.3. Phân tích một số biên bản dự giờ và các phương pháp dạy học 

Tập làm văn của giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn 
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Trong quá trình thực tập tại Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn tôi đã ghi 

lại được một số biên bản dự giờ, cũng như tìm hiểu được một số phương pháp 

dạy học phân môn Tập làm văn của giáo viên. 

       Tập làm văn là một phân môn nằm trong môn Tiếng việt được dạy ở 

trường tiểu học. Chương trình môn Tiếng Việt hiện nay có rất nhiều ưu điểm 

và những ưu điểm đó được thể hiện khá rõ qua phân môn Tập làm văn. Ngoài 

việc cung cấp kiến thức mới phân môn Tập làm văn còn giúp học sinh mở 

rộng vốn sống, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách. 

Nội dung các bài tập làm văn được sắp xếp gắn liền với các bài trong chủ 

điểm nhằm giúp trẻ mở rộng hiểu biết về cuộc sống theo chủ điểm đã được 

học, phát triển nhiều kỹ năng và tăng khả năng cho học sinh như khả năng 

quan sát, trí tưởng tượng.... 

Ngoài những ưu điểm thì bên cạnh đó phân môn Tập làm văn còn tồn tại 

một số hạn chế như: nội dung mỗi tiết dạy khá nặng khiến cho cả giáo viên và 

học sinh gặp nhiều khó khăn trong quá trình dạy và học. Giáo viên phải cố 

gắng tìm nhiều phương pháp để có thể truyền tải hết nội dung của bài học cho 

học sinh mà không khiến học sinh bị nhàm chán, máy móc. Đối với học sinh 

đặc biệt là những học sinh lớp nhỏ thì việc tiếp nhận hết kiến thức nội dung 

có trong tiết học cũng là một vấn đề khó. 

Ví dụ : Tuần 24 – lớp 2 bài “ Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi”. 

Bài tập 1 : Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây : 

- Cô cho cháu gặp bạn Hoa ạ. 

- Ở đây không có ai tên là Hoa đâu, cháu à. 

- Thế ạ ? Cháu xin lỗi cô. 

Bài tập 2 : Nói lời đáp của em : 

a) Cô làm ơn chỉ giúp cháu nhà bác Hạnh ở đâu ạ. 
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- Rất tiếc, cô không biết, vì cô không phải người ở đây. 

-....... 

b) Bố ơi, bố có mua được sách cho con không ? 

         - Bố chưa mua được đâu. 

         -....... 

c) Mẹ có đỡ mệt không ạ ? 

         -Mẹ chưa đỡ mấy. 

         -....... 

Bài tập 3 : Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi. 

     (Giáo viên kể cho học sinh nghe câu chuyện Vì sao ?) 

a) Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy thế nào ? 

b) Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì ? 

c) Cậu bé giải thích vì sao bò không có sừng ? 

d) Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì ? 

Và trong hầu hết các tiết Tập làm văn khác số lượng yêu cầu cũng tương tự 

như vậy. Với những yêu cầu trên thì cả giáo viên và học sinh phải làm việc với tốc 

độ nhanh chóng mới co thể giải quyết được hết các nhiệm vụ. Chính vì thế mà giáo 

viên không thể nhận xét bài làm cho số đông học sinh, với các bài thực hành nói lời 

đáp thì sẽ không đủ thời gian cho học sinh cả lớp cùng được thực hiện. Đây cũng 

chính là lí do khiến cho kỹ năng nói và kỹ năng viết của học sinh còn hạn chế. 

Qua thực tế dự giờ một số tiết dạy Tập làm văn, và qua trò chuyện trao 

đổi ý kiến với giáo viên bản thân tôi nhận thấy để có được một giờ dạy Tập 

làm văn thành công không phải là điều dễ dàng. Nhiều giáo viên cho rằng: sau 

mỗi tiết Tập làm văn đôi khi cả giáo viên và học sinh đều cảm thấy chưa thỏa 

mãn với kết quả của tiết học. Phần lớn các giáo viên đều cố gắng giải quyết 

hết những yêu cầu mà sách giáo khoa đưa ra nên sẽ có những tiết học không 
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đủ thời gian. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến việc hình thành và rèn luyện kỹ 

năng cho học sinh. 

Về phía học sinh qua những lần dự giờ tôi thấy trong giờ thì các em rất 

chú ý học tập, chăm chú nghe giảng. Nhưng khi  trò chuyện cùng các em tôi 

có đặt một câu hỏi “ Các con có thích học Tập làm văn hay không ?” thì đến 

70% học sinh trả lời là “Con thấy bình thường”. Có thể do Tập làm văn là một 

phân môn khó nên chưa tạo được hứng thú cho học sinh. 

Tại Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn khi dạy Tập làm văn các giáo viên đã 

biết sử dụng kết hợp nhiều phương pháp dạy học nhằm tạo ra sự mới mẻ, gợi hứng 

thú học tập cho học sinh. Ví dụ như trong những tiết dạy mà tôi dự giờ giáo viên đã 

sử dụng những phương pháp như : phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp trò 

chơi (ở đây sử dụng nhiều nhất là hình thức đóng vai theo tình huống ), phương 

pháp quan sát, phương pháp đàm thoại....Sở dĩ phải vận dụng như vậy vì tính bền 

của học sinh tiểu học rất thấp, các em rất nhanh chán nếu không thay đổi các 

phương pháp thì các em sẽ dễ mất tập trung không chú ý vào bài học. 

Ngoài ra thì các giáo viên đã triệt để sử dụng các phương tiện công nghệ 

thông tin để có thể mang tới cho học sinh nhiều hình ảnh liên quan tới bài 

học, đặc biệt là những hình ảnh gần gũi với cuộc sống thường ngày. 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên việc sử dụng các phương pháp dạy 

học của giáo viên còn có một số hạn chế như sau:  

. Các phương pháp dạy học được sử dụng lặp lại trong nhiều các tiết học. Dù 

là những phương pháp có tính hiệu quả cao nhưng việc sử dụng lặp liên tục như vậy 

sẽ tạo cho học sinh sự máy móc. Tiết Tập làm văn này tiến hành như vậy, và tiết 

Tập làm văn sau cũng tiến hành như thế chỉ tạo được sự hứng thú mới mẻ cho học 

sinh ở những tiết học đầu, càng về những tiết học sau hiệu quả càng giảm dần. 
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CHƢƠNG 3 

THỬ NGHI M BI N PHÁP NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG 

HỌC TẬP PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN CHO HỌC SINH 

LỚP 2 TRƢỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN SÓC SƠN 

 

3.1. Mục tiêu thử nghiệm 

Trong thời gian thực tập tại Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn tôi đã sử 

dụng một số biện pháp thử nghiệm tác động vào học sinh lớp 2D với mục tiêu 

góp phần nâng cao một số kỹ năng học tập phân môn Tập làm văn mà trọng 

tâm là hai kỹ năng nói và viết. 

3.2. Biện pháp tiến hành 

Chương trình thử nghiệm được thực hiện qua hai tiết dạy Tập làm văn ở 

khối lớp 2 Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn (bao gồm một tiết dạy kỹ năng 

nói, và một tiết dạy kỹ năng viết.) 

Tôi tiến hành theo hai bước: 

 Bước 1: Chưa tác động (áp dụng cho lớp đối chứng 2A gồm 39 học sinh). 

 Bước 2: Áp dụng một số biện pháp tác động cụ thể (đối với lớp thử 

nghiệm 2D gồm 39 học sinh). 

 

3.2.1. Kỹ năng nói (kể chuyện) 

Để điều tra kỹ năng nói của học sinh lớp đối chứng và lớp thử nghiệm 

trong phân môn Tập làm văn tôi tiến hành như sau: 

* Bước 1: Dùng cho lớp đối chứng (2A-39 học sinh) 

- Yêu cầu học sinh  giải quyết  bài tập số 2 của tiết Tập làm văn: Chia 

vui. Kể về anh, chị, em. 
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- Học sinh giải quyết bài tập nói. 

- Giáo viên chấm bài nói của học sinh theo thang điểm 10, xử lý số liệu 

ra % và lập bảng so sánh. 

* Bước 2 : Dùng cho lớp thử nghiệm (2D-39 học sinh) 

- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. 

- Hỏi học sinh: Nếu là em, em sẽ nói gì với chị Liên để chúc mừng chị? 

- Tổ chức cho học sinh thực hành sắm vai theo cặp. 

- Giáo viên chấm bài nói của học sinh theo thang điểm 10, xử lý số liệu 

ra % và lập bảng so sánh. 

3.2.2. Kỹ năng viết 

Để điều tra kỹ năng viết của học sinh lớp đối chứng và lớp thử nghiệm 

trong phân môn Tập làm văn tôi tiến hành như sau: 

* Bước 1: Dùng cho lớp đối chứng (2A-39 học sinh) 

- Học sinh thực hiện bài tập 3 của tiết Tập làm văn: Chia vui. Kể về 

anh, chị, em. 

Bài tập 3: Hãy viết 3 đến 4 câu kể về anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, 

em họ) của em. 

- Học sinh tự làm bài trong thời gian 10 phút. 

- Giáo viên chấm bài viết của học sinh theo thang điểm 10, xử lý số liệu 

ra % và lập bảng so sánh. 

* Bước 2 : Dùng cho lớp thử nghiệm (2D-39 học sinh) 

- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập. 

- Hỏi học sinh: Anh, chị, em trong gia đình phải có tình cảm như thế nào? 

- Cho học sinh xem đoạn văn mẫu. 

- Yêu cầu học sinh tự làm bài trong thời gian 10 phút. 
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- Giáo viên chấm bài viết của học sinh theo thang điểm 10, xử lý số liệu 

ra % và lập bảng so sánh. 

3.3. Kết quả thử nghiệm về kỹ năng nói và kỹ năng viết 

BẢNG 6 : KỸ NĂNG NÓI CỦA HỌC SINH 

 M u 

Kết quả 

                                  Bài nói 

Lớp thử nghiệm Lớp đối chứng 

Số lƣợng Tỉ lệ (%) Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

9-10 10 25,64 5 12,82 

7-8 19 48,71 14 35,89 

5-6 8 20,51 15 38,46 

Dưới 5 2 5,12 5 12,82 

 Từ kết quả thử nghiệm trên tôi thấy: kỹ năng nói của hai lớp 2A và 2D 

đã có sự chênh lệch. Trong thực tế hai lớp 2A và 2D có chất lượng học tập 

tương đối đồng đều nhưng sau một thời gian tác động vào lớp 2D bằng những 

biện pháp thử nghiệm thì số học sinh đạt điểm 9-10 của lớp 2D đã có sự tiến 

bộ với 25,64%, nổi trội hơn hẳn lớp 2D là 12,82%.Số học sinh đạt điểm 7-8 

cũng vậy lớp 2D là 48,71%, lớp 2A là 35.89%.Số lượng học sinh đạt mức 

điểm 5-6 và dưới trung bình của lớp 2D cũng thấp hơn hẳn lớp 2A. Cụ thể là : 

tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình lớp 2D là 20,51%, dưới trung bình là 5,12%. 

Trong khi đó ở lớp 2A là 38,46% và 12,82%. 

Để có được kết quả như trên ở lớp thử nghiệm là do trong quá trình dạy 

học tôi đã đưa vào một số cái mới như: 

- Đưa ra một số câu hỏi để học sinh định hình dễ dàng hơn việc phải nói 

như thế nào? 
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- Cho học sinh nói trước lớp những gì mình định nói, giáo viên sửa lỗi 

cho học sinh ngay. 

- Sau đó tổ chức cho học sinh thực hành sắm vai để học sinh có thể luyện 

tập kỹ năng nói theo vai. 

BẢNG 7 : KỸ NĂNG VIẾT CỦA HỌC SINH. 

M u 

 

Kết quả 

Viết đoạn văn 

Lớp thử nghiệm Lớp đối chứng 

Số lƣợng Tỉ lệ (%) Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

9-10 6 15,38 3 7,69 

7-8 24 61,53 17 43,58 

5-6 6 15,38 15 38,46 

Dưới 5 3 7,69 4 10,25 

Nhìn vào bảng số liệu trên chúng ta thấy: khi viết đoạn văn tỉ lệ học sinh 

đạt điểm 9-10 ở lớp 2D là 15,38% và lớp 2A là 7,69%. Tỉ lệ đạt mức điểm 7-8 

ở lớp 2D là 61,53% và lớp 2A là 43,58. Tỉ lệ học sinh đạt mức điểm 5-6 và 

dưới trung bình của lớp 2D là 15,385 và 7,69%. Trong khi đó tỉ lệ của lớp 2A 

là 38,46% và 10,25%. 

Trong quá trình dạy thử nghiệm tôi đã mạnh dạn sử dụng các phương 

pháp dạy học tích cực, chủ độg đưa ra các câu hỏi gợi mở gần với thực tế 

cuộc sống nằm ngoài sách giáo khoa cho học sinh. Chủ động cho học sinh 

liên hệ thực tế, xem một số bài văn mẫu để học sinh có được những thuận 

lợi khi viết. 
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3.4. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năn   ọc tập phân 

môn Tập l m văn   o  ọc sinh lớp 2 

Người giáo viên có vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng vô cùng to lớn 

đối với học sinh vì họ là những người chủ đạo tổ chức hoạt động học tập và 

các dạng hoạt động khác của học sinh. Xuất phát từ vai trò của người giáo 

viên chúng tôi đề ra một số biện pháp như sau: 

3.4.1. Tăng cường hướng dẫn học sinh học và tích lũy vốn kiến thức 

văn qua các phân môn Tiếng Việt khác 

a. Hướng dẫn học văn từ phân môn Tập đọc    

 Phân môn Tập đọc bao gồm những đoạn văn, bài văn hay phù hợp với 

lứa tuổi học sinh. Những đoạn văn, bài văn của phân môn Tập đọc thực tế như 

là những bài văn mẫu để học sinh đọc, sau đó học tập cách viết, cách kể.... 

Thực tế học sinh muốn nói tốt, viết văn hay thì việc trước tiên là phải 

đọc thật tốt. Đọc tốt để học sinh có thể tìm được các chi tiết hay, hình ảnh 

đẹp, tìm được những từ ngữ gợi hình, gợi cảm, với bài kể chuyện thì có thể 

bộc lộ tư tưởng, cảm xúc của bài đọc. Khi đó các em sẽ được cung cấp một 

vốn từ ngữ mới để hiểu và vận dụng khi viết tập làm văn. 

Khi dạy tập đọc người giáo viên cần lưu ý liên hệ với các kiểu bài tập 

làm văn để học sinh nhận biết và sử dụng. 

b. Dạy cách dùng từ, đặt câu qua phân môn Luyện từ và câu 

Cuốn Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho rằng: “Không có một vốn từ 

đầy đủ thì không thể nắm ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp.” 

Phân môn Luyện từ và câu là phân môn cung cấp cho học sinh, giúp học 

sinh hình thành vốn từ vựng của mình. Mà muốn nói tốt, viết tốt học sinh cần 

phải có một vốn từ vựng phong phú, hiểu được nghĩa của từ. 
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Điều đặc biệt là khi viết văn học sinh cần phải nắm được các quy tắc ngữ 

pháp khi viết, cách dùng dấu câu, và sử dụng các kiểu câu sao cho hợp lý. Vì 

vậy trong tiết Luyện từ và câu giáo viên cần phải kết hợp giữa khái niệm và 

thực hành, đưa ra tác dụng của bài học đối với tập làm văn. 

c. Dạy học sinh cách viết đoạn và liên kết các câu trong đoạn 

Học sinh lớp 2 khi học Tập làm văn mới chỉ làm quen với cách viết một 

đoạn văn ngắn, đơn giản. Thoạt nghe có thể tưởng chừng là dễ nhưng muốn viết 

được một bài văn hay thì trước tiên các em cần phải viết được đoạn văn đúng, 

sau đó mới liên kết các đoạn lại tạo thành một bài. Vì vậy dạy học sinh cách viết 

đoạn chính là nền tảng để học sinh viết bài văn thật tốt ở các lớp lớn hơn. 

Trong quá trình dạy học người giáo viên cần dạy cho học sinh cách thức 

trình bày một đoạn văn, đồng thời rèn cho các em ghi nhớ các bước khi viết 

một đoạn văn như sau: 

- Xác đinh vị trí, nội dung và chọn mô hình đoạn. 

- Viết câu mở đoạn. 

- Viết các câu triển khai. 

- Viết câu kết thúc đoạn. 

Trong một đoạn văn hay trong một bài văn sự liên kết trở nên rất quan 

trọng. Nếu thiếu sự liên kết đoạn văn sẽ rời rạc, lủng củng, thiếu lôgic...Sự 

liên kết giúp cho các câu trong đoạn chặt chẽ về ý và hoàn chỉnh về nội dung. 

Nên việc hướng dẫn cho các em cách liên kết tốt các câu trong đoạn là một 

việc không thể thiếu trong quá trình dạy Tập làm văn của người giáo viên. 

Liên kết các câu trong đoạn tốt để làm nền tảng khi lên các lớp lớn hơn học 

sinh sẽ biết liên kết các đoạn lại với nhau tạo thành một bài. 
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3.4.2. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh 

Ở tất cả các môn học đều đòi hỏi học sinh tính tích cực, chủ động, sáng 

tạo. Và đối với phân môn Tập làm văn thì điều kiện này càng trở nên quan 

trọng hơn để các em có thể nói tốt, viết tốt. Người giáo viên cần phải có 

phương pháp khích lệ sự hứng thú của học sinh. Muốn vậy thì việc lựa chọn 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học là một vấn đề cần được giáo viên 

quan tâm và đầu tư. 

Người giáo viên cần thay đổi nhiều hình thức học tập để tạo cơ hội cho 

nhiều học sinh cùng được tham gia trình bày ý kiến của mình, như: tổ chức học 

chung toàn lớp; tổ chức học theo nhóm (tổ chức lớp thành viên nhiều nhóm, các 

nhóm cùng đóng vai, trao đổi bàn bạc để thực hiện nội dung bài học); tổ chức để 

từng cá nhân làm việc độc lập nhằm thực hiện nhiệm vụ học tập. 

3.4.3. Tăng cường các hoạt động tham quan, tìm hiểu thiên nhiên, 

đọc sách báo 

Việc tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoài trời như tham 

quan các di tích lịch sử, các khu vui chơi... có tác dụng rất lớn với phân môn 

Tập làm văn. Qua quan sát thực tế học sinh sẽ tăng thêm vốn hiểu biết về 

thiên nhiên, về con người... 

Ngoài ra, khi ở trường dặc biệt là trong các tiết học Thư viện giáo viên 

cần khuyến khích học sinh đọc sách báo, tạp chí văn học, xem các băng đĩa về 

thiên nhiên, con người... 

Thông qua các hoạt động ngoại khóa này học sinh sẽ được củng cố thêm 

về kiến thức, các em sẽ hiểu hơn về cuộc sống xung quanh chúng ta, mở rộng 

tầm nhìn, tạo sự hứng thú trong học tập... 
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* Ví dụ: Ông em (hoặc bà em) bị mệt. Em hãy nói với ông (hoặc bà) 2 - 

3 câu để tỏ rõ sự quan tâm của mình. 

(Bài tập 1 tiết Tập làm văn - tuần 11) SGK Tiếng Việt lớp 2 trang 94. 

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu của bài tập, định hướng 

cho học sinh giao tiếp. Giáo viên dùng câu hỏi: Bài tập yêu cầu làm gì? nói 

gì? nói với ai, nói với hình ảnh nào? Nói để làm gì? Thái độ, tình cảm của các 

nhân vật khi nói với nhau như thế nào? 

Hoạt động 2:Hướng dẫn mẫu: Giáo viên hướng dẫn, tổ chức cho một 

học sinh nói thử. 

Hoạt động 3: Hướng dẫn, tổ chức cho học sinh nói. 

Căn cứ tình huống giao tiếp được đặt ra trong đề bài. Giáo viên tổ chức 

cho nói theo hướng. 

Chia lớp thành các nhóm nhỏ để luyện tập. Mỗi nhóm nhỏ hoạt động dưới 

hình thức trò chơi sắm vai (1 em đóng vai bà, 1 em đóng vai cháu). Trong khi học 

sinh thực hành: Giờ học tạo không khí hào hứng, tôn trọng học sinh, kích thích 

học sinh muốn nói, mạnh dạn nói bằng những lời động viên khen ngợi. 

- Sử dụng câu hỏi gợi mở để dẫn dắt học sinh nói khi các em gặp khó khăn. 

- Chú trọng rèn học sinh diễn đạt đúng, đủ, rõ ý bằng lời văn tự nhiên, 

chân thành, giàu cảm xúc. Khi học sinh diễn đạt cần phải thể hiện nét mặt, 

ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ... để làm tăng sức biểu cảm của lời nói. 

- Định hướng cho học sinh khác nghe và nhận xét kết quả trình bày của bạn 

về nội dung nói, về cách thể hiện nội dung đó để học sinh thấy rõ ưu khuyết điểm. 

Hoạt động 4: Tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm. 

Từng bạn đã đóng góp đúng vai chưa: các câu nói của vai bạn đã 

đúng nghi thức lời nói chưa? (mở đầu, kết thúc cuộc gặp, cách trò chuyện, 

cách xưng hô...). 
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- Nội dung lời nói đã thực hiện đúng yêu cầu và đạt mục đích đề ra chưa? 

- Cách dùng từ ngữ, diễn đạt ngữ điệu, thể hiện được nét mặt, ánh mắt 

chỗ nào cần học và cần sửa. Qua đó giáo viên nhấn mạnh những nghi thức lời 

nói cần thực hiện (với đề bài trên là nghi thức lời nói khi chia buồn, an ủi). 

- Khi chấm bài giáo viên cũng cần có sự nhận xét cụ thể về những lỗi sai 

của HS để định hướng cho học sinh khắc phục trong lần sau.  

- Nên tập cho các em có thói quen học tập các ý hay các đoạn văn hay 

hoặc từ bài làm của bạn, từ sách báo tham khảo và tạo thói quen ghi chép lại 

trong sổ tay văn học của mình. 

- Phân môn Tập làm văn có tính tổng hợp (đòi hỏi học sinh phải bộc 

lộ cả năng lực tư duy, năng lực giao tiếp, năng lực tiếng việt lẫn khả năng 

cảm thụ, thái độ, cảm xúc cá nhân) phân môn Tập làm văn hơn bất kỳ một 

phân môn nào khác đặt lên hàng đầu yêu cầu phát huy tính chủ động, sáng 

tạo, bản lĩnh, cá nhân của học sinh. Do đó, dạy Tập làm văn phải tích cực 

hoá được hoạt động học tập của học sinh, phải tạo điều kiện để học sinh 

chủ động, tự do thể hiện cái "tôi" của mình một cách rõ ràng, bộc bạch cái 

riêng của mình một cách trọn vẹn. Nhà bác học Lê Qúy Đôn đã từng 

khẳng định : “ Muốn văn hay phải hiểu biết và từng trải nhiều”. 
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GIÁO ÁN THỰC NGHI M 

Tập làm văn (Tuần 15): Chia vui. Kể về anh, chị, em. 

 

I. Mục tiêu: 

1  Rèn kỹ năng nghe và nói:  

- Biết nói lời chia vui (chúc mừng) hợp tình huống giao tiếp (bài tập 1, 

bài tập 2); Biết được những  tình cảm đẹp đẽ trong gia đình. 

2 Rèn kỹ năng viết: 

- Viết được đoạn văn ngắn kể về anh, chị, em .(bài tập 3); Hiểu được 

tình cảm tốt đẹp trong gia đình; Thể hiện sự cảm t ôn , xá  định giá trị, tự 

nhận thức về bản thân. 

- Có ý thức trân trọng tình cảm anh chị em trong gia đình. 

II. Chuẩn bị 

- Giáo viên: Tranh minh họa bài tập 1, một bó hoa. Bảng phụ, bút dạ.Một 

số tình huống để HS nói lời chia vui. 

III. Các hoạt động dạy học: 
 

Hoạt độn   ủ  G áo v  n Hoạt độn   ủ  Họ  s n  

1. Khở  động : 

2. B    ũ:  Quan sát tranh – Trả lời câu hỏi.. 

Viết nhắn tin. 

-Gọi học sinh đọc bài tập 2 của mình. 

-Nhận xét, ghi điểm từng học sinh. 

 

- Hát 

 

 

-3 học sinh đọc tin nhắn . 

-Bạn nhận xét. 
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3. Bài mới 

a. Khám phá:  

-Khi ai đó gặp chuyện buồn, chúng ta phải làm 

gì? 

-Vậy khi người khác hạnh phúc, chúng ta sẽ 

nói gì? Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết 

điều đó. 

b. Kết nối:  

Bài 1  

-Treo bức tranh và hỏi bức tranh vẽ cảnh gì? 

-Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu. 

 

 

 

-Chị Liên có niềm vui gì? 

 

-Khi chị L  n vu  , N m  ũn   ảm thấ  n ƣ 

thế nào? 

-Nam chúc mừng chị Liên như thế nào? 

 

 

-Nếu l  em tron  trƣờng hợp của Nam, em 

có cảm n  ĩ n ƣ t ế nào? 

 

Kết luận: Chị em tron      đìn  p ải biết 

 

 

- Nói lời chia buồn hay an 

ủi. 

 

 

 

 

 

- Bé trai ôm hoa tặng chị. 

- Bạn Nam chúc mừng chị 

Liên được giải nhì trong kì 

thi học sinh giỏi của tỉnh. 

Hãy nhắc lại lời của Nam. 

- Đạt giải nhì trong kì thi 

học sinh giỏi của tỉnh. 

- N m  ũn  t ấy rất là vui. 

 

- Tặng hoa và nói: Em chúc 

mừng chị. Chúc chị sang 

năm được giải nhất. 

- Em sẽ thấy rất là vui, em 

 ũn  sẽ chúc mừng chị của 

mìn  n ƣ bạn Nam. 
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t ƣơn    u,  ảm thông, chia sẻ với nhau 

những buồn vui trong cuộc sống. 

Bài 2:  

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài 

-Nếu là em, em sẽ nói gì với chị Liên để chúc 

mừng chị. 

 

 

 

 

- Tổ chức cho học sinh thực hành sắm vai theo 

cặp. 

 

 

-Nhận xét. 

Bài 3 

-Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu. 

 

 

-Giáo viên nhận xét. 

 

 

- Anh, chị, em trong gia đình phải có tình cảm 

như thế nào?  

 

 

 

- 3 đến 5 học sinh nhắc lại. 

- Học sinh nói lời của mình. 

- Em xin chúc mừng chị./ 

Chúc chị học giỏi hơn nữa./ 

Mong chị đạt thành tích cao 

hơn./ Em rất khâm phục 

chị./ 

- Học sinh thực hành sắm 

vai theo cặp nói lời chúc 

mừng chị Liên. 

-Học sinh thể hiện. 

-Nhận xét. 

 

- Hãy viết từ 3 đến 4 câu kể 

về anh, chị, em ruột (hoặc 

anh, chị, em họ) của em. 

- Học sinh thực hiện kể về 

anh, chị, em của mình cho 

các bạn cùng nghe.  

- Phải biết thương yêu, đoàn 

kết, cảm thông, chia sẻ với 

nhau những buồn vui trong 

cuộc sống. 



- 53 - 
 

 

 

-Yêu cầu học sinh tự làm. 

- Gọi học sinh đọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Chấm điểm 3 – 5 vở của học sinh. 

-Nhận xét. 

c.Thực hành 

- Yêu cầu học sinh nói lời chia vui trong một 

số tình huống sau:  

- Em sẽ nói gì khi bbạn đạt thành tích cao 

trong học tập? 

- Khi bạn em được cô giáo khen? 

-Nhận xét. 

Hoạt động nối tiếp:  

- Nhận xét tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau. 

- 2 dãy học sinh thi đua thực 

hiện. 

- Em rất yêu bé Nam năm 

nay hai tuổi. Môi bé Nam đỏ 

hồng, da trắng. Nam luôn 

tươi cười ngộ nghĩnh. Em 

rất yêu bé Nam. 

 - Anh trai em tên là Minh. 

Anh Minh cao và gầy. Năm 

nay anh học lớp 4 Trường 

Tiểu học Ngô Thì Nhậm. 

Anh Nam học rất giỏi. Em 

rất yêu thương anh trai của 

mình. 

 

 

Tổ chức cho học sinh thực 

hành theo nhóm đôi. 

- Từng nhóm học sinh thể 

hiện sắm vai theo tình huống 

trên. 

- Nhận xét. 
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 ẾT LUẬN VÀ  IẾN NGHỊ 

 

1.Kết luận 

 Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn là một trường chuẩn quốc gia vì 

vậy chất lượng dạy và học của trường rất tốt. Từ kết quả khảo sát thực 

trạng kỹ năng nói và kỹ năng diễn đạt của học sinh lớp 2 tôi rút ra một số 

kết luận như sau : 

- Số học sinh có kỹ năng nói tốt chiếm tỉ lệ khá cao. 

- Đa phần các em đã xác định được yêu cầu của bài nhưng vẫn còn 

gặp một chút khó khăn trong bước tìm ý để viết. 

- Kỹ năng lập dàn ý dựa trên việc trả lời những câu hỏi của giáo viên 

tương đối tốt. 

- Kỹ năng viết đoạn của học sinh dừng lại ở mức ổn định, chất lượng 

bài viết chưa thực sự cao do lứa tuổi của các em còn khá nhỏ thường nghĩ 

gì viết đó. 

Đối với một trường chuẩn như Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn 

cần phải khắc phục kịp thời và nhanh chóng những tồn tại nêu trên. Để 

làm được điều đó cần phải có sự phối hợp của cả giáo viên và học sinh 

trong nhà trường. 

Bản thân tôi là một sinh viên sư phạm khi đi vào tìm hiểu và nghiên 

cứu về đề tài này mặc dù chỉ là sơ đẳng nhưng nó đã giúp tôi rất nhiều 

trong việc hình thành và củng cố những kỹ năng cần thiết phục vụ cho con 

đường dạy học về sau. 
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Chắc chắn đề tài này sẽ còn rất nhiều những thiếu sót rất hi vọng sẽ 

nhận được sự quan tâm và góp ý của các thầy cô và các bạn để đề tài của 

tôi được hoàn thiện hơn.  

2.Kiến nghị 

Để góp phần nâng chất lượng học tập các môn nói chung và đặc biệt 

là kỹ năng nói và viết của phân môn Tập làm văn nói riêng tôi xin đưa ra 

một số kiến nghị sau : 

- Phân môn Tập làm văn với hai kỹ năng chủ yếu là kỹ năng nói và 

kỹ năng viết có tính chất liên quan, quyết định đến việc học tập các bộ 

môn khác trong nhà trường tiểu học đặc biệt là với lớp nhỏ như lớp 2 mà 

tôi nghiên cứu. Đây là nền tảng để học sinh học lên các lớp tiếp theo. Vì 

vậy mà nhiệm vụ của mỗi giáo viên là vô cùng quan trọng.  

+ Mỗi giáo viên cần phải thường xuyên trau dồi, đổi mới và củng cố 

kiến thức cũng như các phương pháp dạy học. 

+ Giáo viên phải thực sự mẫu mực, yêu nghề, quan tâm tới học sinh. 

+ Có sự đầu tư, tâm huyết với mỗi bài giảng. 

......... 

-  Cần rèn hình thành và rèn luyện cho học sinh có kỹ năng nói và kỹ 

năng viết tốt. Đồng thời phải kết hợp giữa lí thuyết và thực hành để học 

sinh ghi nhớ kiến thức hơn, kết hợp giữa giáo viên và gia đình học sinh để 

tạo điều kiện cho các em có môi trường học tập thật tốt khi ở trường 

cũng như ở nhà. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VI T N M 

Độ  lập – Tự  o – Hạn  P ú  

 

BIÊN BẢN DỰ GIỜ 

(Dùng cho sinh viên thực tập giảng dạy) 

- Trường thực tập: Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn. 

- Họ và tên sinh viên:  LÊ THU THẢO. 

- Dự giờ lớp: 2D - Sĩ số học sinh: 39 

- Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Hoa 

- Tên bài dạy:  Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim. 

I. Nộ   un  đán    á  

    ánh giá mục tiêu bài học so với kết quả thực hiện trong tiết dạy: 

1.1.Rèn kỹ năng nói : 

- Biết đáp lại lời xin lỗi trong giao tiếp đơn giản.(bài tập 1 và bài tập 2) 

1.2.Rèn kỹ năng viết : 

- Biết sắp xếp các câu đã cho thành đoạn văn hợp lí. 

- Viết câu trả lời đủ ý, đúng ngữ pháp, chính tả. 

2. Về kiến thức: (chính xác, khoa học, hiện đại, thực tiễn) 

- Giáo viên dạy đủ, đúng và chuẩn kiến thức.  

- Sau bài học học sinh biết đáp lời xin lỗi và viết được đoạn văn ngắn tả một 

loài chim mà các em yêu thích. 



 

3. Về phương pháp, phương tiện dạy học: (Sử dụng phương pháp phù hợp 

đặc trưng bộ môn; Kết hợp các phương pháp trong hoạt động dạy học; 

Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; Sử dụng các phương tiện, 

thiết bị dạy học phù hợp nội dung, kiểu bài lên lớp) 

 Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp trong dạy học để tạo 

cho giờ học đạt hiệu quả hơn, học sinh tiếp thu bài tốt mà không mang cảm 

giác chán nản : 

. Phương pháp quan sát. 

 . Phương pháp thảo luận nhóm 

 . Phương pháp trò chơi (thực hành đóng vai) 

 Sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học : 

 . Máy chiếu, hình ảnh cho các bài tập. 

 . Đoạn văn mẫu tả loài chim cho học sinh tham khảo. 

4. Tổ chức tiết dạy: (Việc thực hiện các  bước lên lớp trong một tiết dạy, phân 

phối thời gian cho các bước; Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, 

chủ động. Học sinh hứng thú học tập) 

+ Bài tập 1 :  

 Cho học sinh đọc yêu cầu. 

 Cả lớp quan sát tranh, đọc thầm lời thoại 2 nhân vật. 

 2, 3 cặp học sinh thực hành đóng vai, một em nói lời xin lỗi em kia đáp lại. 

 Giáo viên khen những học sinh biết nói lời xin lỗi với thái độ chân thành. 

 Hỏi học sinh : 

- Trong trường hợp nào cần nói lời xin lỗi ? 

- Nên đáp lại lời xin lỗi của người khác với thái độ như thế nào ? 

+ Bài tập 2 : 



 

 Cho học sinh làm miệng. 

 1 học sinh đọc yêu cầu và các tình huống cần đáp lại lời xin lỗi 

trong bài. 

 Yêu cầu một cặp học sinh làm mẫu. 

Ví dụ : 

+ Một bạn vội, nói với em trên cầu thang :  

- HS1 : Xin lỗi. Cho tớ đi trước một chút. 

- HS2 : Ừ, bạn đi trước đi. 

+ Một bạn vô ý đụng vào người em, vội nói : 

- HS1 : Xin lỗi. Tớ vô ý quá ! 

- HS2 : Không sao đâu bạn. 

+ Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em: 

- HS1 : Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi. 

- HS2 : Ừ, tớ không sao mà. 

+ Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em : 

- HS1 : Xin lỗi cậu. Tớ quên mang sách trả cậu rồi. 

- HS2 : Không sao. Mai cậu mang trả tớ cũng được mà. 

 Nhiều cặp học sinh thực hành nói lời xin lỗi và lời đáp lần lượt theo 

các tình huống. 

 Giáo viên theo dõi nhận xét. 

+ Bài tập 3 : 

 Giáo viên nêu yêu cầu. 

 Học sinh viết bài vào vở. 

 Sau đó giáo viên chấm một số bài cho học sinh. 

5. Kết quả: (Việc học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng 

kiến thức) 



 

- Sau bài học học sinh biết đáp lại lời xin lỗi trong giao tiếp đơn giản.  

- Biết sắp xếp các câu đã cho thành đoạn văn hợp lí. 

II. Nhận xét chung về tiết dạy:  

-Tiết dạy truyền tải đúng, đủ nội dung kiến thức. 

-Tạo dược hứng thú học tập cho học sinh. 

-Vận dụng được nhiều phương pháp đổi mới trong dạy học. 
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BIÊN BẢN DỰ GIỜ 

(Dùng cho sinh viên thực tập giảng dạy) 

- Trường thực tập: Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn. 

- Họ và tên sinh viên:  LÊ THU THẢO. 

- Dự giờ lớp: 2D - Sĩ số học sinh: 39 

- Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Hoa 

- Tên bài dạy:  Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển. 

I. Nộ   un  đán    á  

    ánh giá mục tiêu bài học so với kết quả thực hiện trong tiết dạy: 

1.1.Rèn kỹ năng nói : 

- Tiếp tục luyện tập cách đáp lại lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp. 

1.2.Rèn kỹ năng viết : 

- Trả lời câu hỏi về biển. 

- Viết câu trả lời đủ ý, đúng ngữ pháp, chính tả. 

2. Về kiến thức: (chính xác, khoa học, hiện đại, thực tiễn) 

- Giáo viên dạy đủ, đúng và chuẩn kiến thức.  

- Sau bài học học sinh được luyện tập nói lời đáp và trả lời được các câu hỏi 

của bài. Học sinh khá, giỏi viết được đoạn văn ngắn về biển. 

3. Về phương pháp, phương tiện dạy học: (Sử dụng phương pháp phù hợp 

đặc trưng bộ môn; Kết hợp các phương pháp trong hoạt động dạy học; Việc 



 

thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; Sử dụng các phương tiện, thiết bị 

dạy học phù hợp nội dung, kiểu bài lên lớp) 

 

-- Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp trong dạy học để tạo cho giờ học 

đạt hiệu quả hơn, học sinh tiếp thu bài tốt mà không mang cảm giác chán nản : 

+ Phương pháp thảo luận nhóm 

+ Phương pháp trò chơi (thực hành đóng vai) 

- Sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học : 

+ Máy chiếu, hình ảnh cho các bài tập. 

+ Đoạn văn mẫu tả biển cho học sinh tham khảo. 

4. Tổ chức tiết dạy: (Việc thực hiện các  bước lên lớp trong một tiết dạy, phân 

phối thời gian cho các bước; Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ 

động. Học sinh hứng thú học tập) 

+ Bài tập 1 :  

+ Cho học sinh đọc yêu cầu 

+ Các cặp học sinh thực hành đóng vai 

Ví dụ : Em quên chiếc áo mưa trong lớp, quay lại trường để lấy. Bác bảo vệ 

sắp đi nghỉ, thấy em xin vào, bác mở cửa nói : “Cháu vào đi !” 

 Cháu vào đi. 

 Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. 

. Sau đó cho nhiều học sinh thực hành đóng vai. 

+ Bài tập 2 : 

- Giáo viên nêu yêu cầu. 

- Yêu cầu học sinh đọc bài làm tả về biển ở trang 25 sách giáo khoa Tiếng 

Việt lớp 2. 



 

- Hướng dẫn học sinh viết liền mạch 4 câu đó để tạo thành đoạn văn ngắn. 

- Sau đó giáo viên chấm một số bài cho học sinh. 

5. Kết quả: (Việc học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng 

kiến thức) 

- Sau bài học học sinh thích nói lời đáp lại . Viết được đoạn văn ngắn tả biển. 

III. Nhận xét chung về tiết dạy:  

-Tiết dạy truyền tải đúng, đủ nội dung kiến thức. 

-Tạo dược hứng thú học tập cho học sinh. 

-Vận dụng được nhiều phương pháp đổi mới trong dạy học. 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VI T N M 

Độ  lập – Tự  o – Hạn  P ú  

 

BIÊN BẢN DỰ GIỜ 

(Dùng cho sinh viên thực tập giảng dạy) 

- Trường thực tập: Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn. 

- Họ và tên sinh viên:  LÊ THU THẢO. 

- Dự giờ lớp: 2D - Sĩ số học sinh: 39 

- Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Hoa 

- Tên bài dạy:  Đáp lời khẳng định.Viết nội quy. 

I. Nộ   un  đán    á  

    ánh giá mục tiêu bài học so với kết quả thực hiện trong tiết dạy: 

1.1.Rèn kỹ năng nói : 

- Biết đáp lại lời khẳng định phù hợp với tình huống giao tiếp thể hiện 

thái độ lịch sự. 

1.2.Rèn kỹ năng viết : 

- Biết viết lại một vài điều trong nội quy của trường. 

- Viết câu đủ ý, đúng ngữ pháp, chính tả. 

2. Về kiến thức: (chính xác, khoa học, hiện đại, thực tiễn) 

- Giáo viên dạy đủ, đúng và chuẩn kiến thức.  

- Sau bài học học sinh biết đáp lời khẳng định và viết được một vài nội 

quy của trường. 

3. Về phương pháp, phương tiện dạy học: (Sử dụng phương pháp phù hợp 

đặc trưng bộ môn; Kết hợp các phương pháp trong hoạt động dạy học; Việc 

thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; Sử dụng các phương tiện, thiết bị 

dạy học phù hợp nội dung, kiểu bài lên lớp) 



 

-- Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp trong dạy học để tạo cho giờ học 

đạt hiệu quả hơn, học sinh tiếp thu bài tốt mà không mang cảm giác chán nản : 

+ Phương pháp quan sát. 

+  Phương pháp thảo luận nhóm. 

- Sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học : 

+ Máy chiếu, hình ảnh cho các bài tập. 

+ Bảng phụ ghi một số nội quy của trường cho học sinh tham khảo. 

4. Tổ chức tiết dạy: (Việc thực hiện các  bước lên lớp trong một tiết dạy, phân 

phối thời gian cho các bước; Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ 

động. Học sinh hứng thú học tập) 

+ Bài tập 1 :  

- Cho học sinh đọc yêu cầu. 

- Cho học sinh quan sát tranh minh họa và yêu cầu học sinh đọc lời của các 

nhân vật. 

- Hỏi học sinh : 

- Khi bạn nhỏ hỏi cô bán vé, cô bán vé trả lời như thế nào ? 

- Bạn nhỏ đáp lại lời cô bán vé như thế nào ? 

- Theo em tại sao bạn học sinh nói như vậy ? 

    (ví dụ : bạn nhỏ thể hiện lịch sự đúng mực trong giao tiếp.)  

- Bạn nào có thể tìm được câu nói khác thay cho lời đáp lại của bạn học sinh ? 

    (ví dụ : vâng ạ.) 

- Gọi 3 đến 4 học sinh thực hành đối thoại trước lớp. 

+ Bài tập 2 : 

- Học sinh đọc yêu cầu và các tình huống trong bài tập. 

- Cặp học sinh đối thoại lời đáp sao cho phù hợp với từng tình huống. 

Ví dụ :  

 Mẹ ơi, đây có phải con hươu sao không ạ ? 



 

 Phải đấy, con ạ. 

 ...... 

M : - Nó giống con hươu trong phim thế, mẹ nhỉ ? 

      - Trông nó dễ thương quá ! 

      - Nó xinh quá ! 

o Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau cùng đóng vai thể hiện lại từng tình 

huống trong bài. 

o Giáo viên theo dõi nhận xét. 

+ Bài tập 3 : 

o Giáo viên nêu yêu cầu. 

o Giáo viên hướng dẫn cho học sinh hiểu yêu cầu của bài. 

o Treo bảng phụ và yêu cầu học sinh đọc nội quy trường học sinh. 

o Học sinh viết bài vào vở. 

o Sau đó giáo viên chấm một số bài cho học sinh. 

5. Kết quả: (Việc học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng 

kiến thức) 

- Sau bài học học sinh biết cách nói lời khẳng định phù hợp với tình huống 

giao tiếp thể hiện thái độ lịch sự. 

- Biết viết lại một vài điều trong nội quy của trường. 

IV. Nhận xét chung về tiết dạy:  

-Tiết dạy truyền tải đúng, đủ nội dung kiến thức. 

-Tạo dược hứng thú học tập cho học sinh. 

-Vận dụng được nhiều phương pháp đổi mới trong dạy học. 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VI T N M 

Độ  lập – Tự  o – Hạn  P ú  

 

BIÊN BẢN DỰ GIỜ 

(Dùng cho sinh viên thực tập giảng dạy) 

 

- Trường thực tập: Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn. 

- Họ và tên sinh viên:  LÊ THU THẢO. 

- Dự giờ lớp: 2D - Sĩ số học sinh: 39 

- Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Hoa 

- Tên bài dạy:  Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. 

I. Nộ   un  đán    á  

    ánh giá mục tiêu bài học so với kết quả thực hiện trong tiết dạy: 

1.1.Rèn kỹ năng nói : 

- Tiếp tục luyện tập cách đáp, đáp lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp. 

1.2.Rèn kỹ năng viết : 

- Biết quan sát tranh, trả lời đúng các câu hỏi. 

- Viết câu trả lời đủ ý, đúng ngữ pháp, chính tả. 

2. Về kiến thức: (chính xác, khoa học, hiện đại, thực tiễn) 

- Giáo viên dạy đủ, đúng và chuẩn kiến thức.  

- Sau bài học học sinh biết đáp lời đồng ý và trả lời đúng các câu hỏi của bài tập. 

3. Về phương pháp, phương tiện dạy học: (Sử dụng phương pháp phù hợp 

đặc trưng bộ môn; Kết hợp các phương pháp trong hoạt động dạy học; Việc 

thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; Sử dụng các phương tiện, thiết bị 

dạy học phù hợp nội dung, kiểu bài lên lớp) 



 

- Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp trong dạy học để tạo cho giờ học 

đạt hiệu quả hơn, học sinh tiếp thu bài tốt mà không mang cảm giác chán nản : 

. Phương pháp quan sát. 

 . Phương pháp thảo luận nhóm. 

- Sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học : 

 . Máy chiếu, hình ảnh cho các bài tập. 

 . Đoạn văn mẫu cho học sinh tham khảo. 

4. Tổ chức tiết dạy: (Việc thực hiện các  bước lên lớp trong một tiết dạy, phân 

phối thời gian cho các bước; Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ 

động. Học sinh hứng thú học tập) 

+ Bài tập 1 :  

. Cho học sinh đọc yêu cầu. 

. Giáo viên mời một cặp học sinh thực hành đóng vai nói lời đồng ý- đáp lời 

đồng ý. 

   . Hà : Cháu chào bác ạ. Cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn Dũng. 

   . Bố Dũng : Cháu vào nhà đi, Dũng đang học bài đấy. 

   . Hà : Cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép bác. 

. Gọi 3 đến 4 học sinh thực hành đối thoại trước lớp. 

+ Bài tập 2 : 

. Học sinh đọc yêu cầu. 

. Yêu cầu học sinh trao đổi nhóm về nội dung lời đáp, thái độ phù hợp với 

mỗi tình huống. 

 Ví dụ : 

a) Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé ? 

      - Ừ. 



 

      - Cảm ơn cậu.Cậu thật tốt. 

     b) – Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé ? 

         - Vâng. 

         - Cảm ơn em. 

+ Bài tập 3 : 

. Giáo viên nêu yêu cầu. 

. Giáo viên hướng dẫn cho học sinh hiểu yêu cầu của bài. 

. Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời từng câu hỏi của bài. 

Ví dụ : 

   . Tranh vẽ cảnh gì ? (Tranh vẽ cảnh biển vào buổi sáng.) 

   . Sóng biển như thế nào ? (Sóng biển nhấp nhô.) 

   . Trên mặt biển có những gì ? (Trên mặt biển có những con thuyền ra khơi 

đánh cá và đàn hải âu đang bay lượn.) 

   . Trên bầu trời có những gì ? (Trên bầu trời mặt trời đang dần lên cao.) 

5. Kết quả: (Việc học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng 

kiến thức) 

- Sau bài học học sinh được luện tập cách đáp, đáp lời đồng khen ngợi trong 

một số tình huống giao tiếp. 

 - Rèn kỹ năng viết trả lời về biển. 

V. Nhận xét chung về tiết dạy:  

-Tiết dạy truyền tải đúng, đủ nội dung kiến thức. 

-Tạo dược hứng thú học tập cho học sinh. 

-Vận dụng được nhiều phương pháp đổi mới trong dạy học. 



 

Phụ lục 2 

PHIẾU ĐIỀU TRA S  1 

                                    (Kiểm tra kỹ năng hiểu đề) 

Họ và tên:............................................. 

Lớp:..........................Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn 

A.Em hãy đọc đoạn văn sau: 

CHIM CHÍCH BÔNG 

Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. 

Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà hai cái chân 

tăm ấy rất nhanh nhẹn , được việc , nhảy cứ liên liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. 

Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ 

trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh 

thoăn thoắt. Nó khéo biết moi những con sâu độc ác nằm bí mật trong những 

thân cây mảnh dẻ, ốm yếu. 

Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của 

bà con nông dân. 

Theo Tô Hoài 

B.Trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách điền vào chỗ chấm. 

1.Tìm những câu tả hình dáng của chích bông. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

2.Tìm những câu tả hoạt động của chích bông. 



 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

3.Viết 2, 3 câu về một loài chim em thích. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 



 

PHIẾU ĐIỀU TRA S  2 

(Kiểm tra kỹ năng lập dàn ý) 

Họ và tên:............................................. 

Lớp:..........................Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn 

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè. 

Trả lời các câu hỏi gợi ý : 

1.Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm ? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2.Mặt trời mùa hè như thế nào ? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3.Cây trái trong vườn như thế nào ? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

4.Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè ? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 



 

PHIẾU ĐIỀU TRA S  3 

(Kiểm tra kỹ năng diễn đạt) 

Họ và tên:............................................. 

Lớp:..........................Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn 

Em hãy viết từ 3 đến 5 câu nói về em bé của em (hoặc em bé của nhà hàng 

xóm). 

                                 Bài làm 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................... ………………………………………. 



 

PHIẾU ĐIỀU TRA S  3A 

(Kiểm tra kỹ năng viết) 

Họ và tên:............................................. 

Lớp:..........................Trường Tiểu học Thị trấn Sóc Sơn 

Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu tả con mèo. 

Bài làm 

.............................................................................................................................
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