
   

Mục lục. 
 

Các chủ đề, Tiểu chủ đề ,  hoạt động Tác  giả Trang 

Chủ đề 1:  Những vấn đề chung  ( 30 tiết). 
Tiểu chủ đề 1: Mục tiêu, nội dung chương trình, cấu trúc SGK, SGV 
môn TN -XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí (6 tiết). 
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu và nội dung chương trình môn 
TN -XH (1tiết) 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa môn 
TN&XH lớp 1, 2, 3 (2tiết) 
Hoạt động 3 : Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa môn 
Khoa học lớp 4,5 (1 tiết) 
Hoạt động 4 : Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa môn 
Lịch sử và Địa lí lớp 4,5 (1tiết) 
Hoạt động 5: Phân tích SGV các môn TN-XH, Khoa học, Lịch 
sử và Địa lí (1 tiết) 

TS. Nguyễn 
Tuyết Nga 

3 
3 
 
3 
 
5 
 

10 
 

13 
 

17 
 

Tiểu chủ đề 2:  Một số phương pháp , hình thức dạy học đặc trưng các 
môn TN-XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở tiểu học (24 tiết) 
I. Một số phương pháp dạy học đặc trưng các môn TN -
XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở tiểu học (15 tiết) 
Hoạt động 1 : Nghiên cứu và sử dụng phương pháp quan sát (2 tiết) 
Hoạt động 2 : Nghiên cứu và sử dụng phương pháp đàm thoại (2 tiết) 
Hoạt động 3 : Nghiên cứu và sử dụng phương pháp điều tra (1 tiết) 
Hoạt động 4 : Nghiên cứu và sử dụng phương pháp thực hành 
(1tiết) 
Hoạt động 5 : Nghiên cứu và sử dụng phương pháp thí nghiệm 
(2 tiết) 
Hoạt động 6 : Nghiên cứu và sử dụng phương pháp kể chuyện 
(1tiết) 
Hoạt động 7: Nghiên cứu và sử dụng phương pháp thảo luận (2 tiết) 
Hoạt động 8 : Nghiên cứu và sử dụng phương pháp đóng vai ( 2 tiết) 
Hoạt động 9: Nghiên cứu và sử dụng  trò chơi học tập  (1 tiết) 
Hoạt động 10. Nghiên cứu và sử dụng phương pháp động não 
(1 tiết) 
II . Một số hình thức tổ chức dạy học môn tự nhiên và xã hội 
(2 tiết). 
Hoạt động1: Tìm hiểu hình thức dạy học trong lớp (1 tiết). 
Hoạt Động 2: Tìm hiểu hình thức dạy học ngoài lớp và tham 
quan (1 tiết). 

TS. Nguyễn 
Tuyết Nga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TS. Nguyễn 
Quốc Tuấn 
 
 
 
 
 
 

20 
 

20 
 

20 
22 
24 
26 
 

27 
 

29 
 

31 
33 
35 
36 
 

43 
 

43 
47 
 



   

III. Đồ dùng dạy học các môn TN-XH ở tiểu học (2 tiết). 
Hoạt động 1: Tự làm và sưu tầm đồ dùng dạy học (1tiết) 
 Hoạt động 2 : Sử dụng các phương tiện dạy học (1 tiết) 
IV. Kiểm tra, Đánh giá trong dạy học các môn TN-XH,  
khoa học,  lịch sử  và  địa lí  ở  Tiểu học (5 tiết) 
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, nội dung và ý nghĩa của đánh giá 
trong dạy học Tự nhiên và Xã hội (1 tiết) 
Hoạt Động 2: Tìm hiểu đánh giá môn TN-XH lớp 1,2,3 (1tiết) 
Hoạt động 3: Tìm hiểu đánh giá môn Khoa học, Lịch sử và 
Địa lí  lớp 4, 5 (1 tiết). 
Hoạt động 4: Tìm hiểu các công cụ đánh giátrong dạy học Tự 
nhiên và Xã hội (2 tiết). 

 
 
TS. Nguyễn 
Quốc Tuấn 
 
 

51 
 

54 
60 
 

60 
 

61 
67 
 

69 

Chủ đề 2:  Hướng dẫn dạy học theo chủ đề (60 tiết). 
Tiểu chủ đề 1: hướng dẫn dạy học các chủ đề:  
con người và sức khoẻ, thực vật, động vật (22 tiết).   
I. Hướng dẫn dạy học chủ đề Con người và sức khoẻ (7 tiết ). 
Hoạt động I. Tìm hiểu mục tiêu, nội dung chương trình chủ đề 
Con người và sức khoẻ  (1 tiết) 
Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp và hình thức tổ chức dạy 
học chủ đề con người và sức khoẻ (2 tiết) 
Hoạt động 3.  Thực hành soạn kế hoạch bài học và tập giảng ( 
2 tiết) 
Hoạt động 4. Hướng dẫn sử dụng và làm đồ dùng trong dạy 
học chủ đề con người và sức khoẻ. (2 tiết )  
II. Hướng dẫn dạy học chủ đề thực vật  (8 tiết) 
Hoạt động 1- Tìm hiểu hệ thống kiến thức chủ đề thực vật ở 
tiểu học (1 tiết) 
Hoạt động 2. Tìm hiểu phương pháp và hình thức tổ chức  
dạy học chủ đề thực vật (3 tiết). 
Hoạt động 3.  Thực hành soạn kế hoạch bàI học và tập giảng 
(2 tiết) 
Hoạt động 4. Hướng dẫn sử dụng và làm đồ dùng dạy học chủ 
đề thực vật (2 tiết) 
III. Hướng dẫn dạy học chủ đề động vật (7 tiết) 
Hoạt động 1. Tìm hiểu hệ thống kiến thức chủ đề động vật ở 
tiểu học ( 1 tiết ). 
Hoạt động 2. Tìm hiểu phương pháp và hình thức tổ chức dạy 
học kiến thức động vật (2 tiết) 
Hoạt động 3.  Thực hành soạn kế hoạch bài học và tập giảng  
(2 tiết) 
Hoạt động 4: Hướng dẫn sử dụng và làm đồ dùng dạy học chủ 
đề động vật ( 2tiết ) 

TS. Nguyễn 
Kim Tiến 
TS. Nguyễn 
Song Hoan 

77 
77 
 

77 
77 
 

79 
 

85 
 

87 
 

90 
90 
 

93 
 

98 
 

99 
 

102 
102 

 
103 

 
109 

 
109 



   

 

Tiểu chủ đề 2 : hướng dẫn dạy học chủ đề Vật chất và Năng lượng (8 
tiết). 
Hoạt động 1. Tìm hiểu mục tiêu chương trình và nội dung chủ 
đề vật chất và năng lượng lớp 4, lớp 5 (1tiết) 
Hoạt động 2:  Sử dụng phương pháp và hình thức dạy học các 
bài chủ đề vật chất và năng lượng lớp 4, 5 (3 tiết) 
Hoạt động 3: Hướng dẫn sử dụng và làm thiết bị dạy học (2tiết) 
Hoạt động 4: Hướng dẫn lập kế hoạch dạy học và thực hành 
tập dạy (3 tiết). 

ThS. Nguyễn 
Văn Thoại 

113 
 

113 
 

115 
 

121 
123 

 
Tiểu chủ đề 3:  hướng dẫn  dạy học chủ đề xã hội  (9 tiết) 
Hoạt động 1. Tìm hiểu mục tiêu, nội dung chương trình  chủ đề xã 
hội  trong SGK TN-XH Lớp 1, 2, 3 (1 tiết) 
Hoạt động 2. Tìm hiểu các phương pháp và hình thức dạy học các 
bài có nội dung về  xã hội trong SGK TN-XH lớp 1, 2, 3 (4 tiết) 
Hoạt động 3 . Hướng dẫn cách sử dụng và  làm một số đồ dùng 
dạy học trong  dạy học chủ đề xã hội ở các  lớp 1, 2, 3 (1 tiết) 
Hoạt động 4. Tìm hiểu cách lập kế hoạch dạy học các bài có 
nội dung về xã hội (1 tiết). 
Hoạt động 5. Thực hành tập dạy (2 tiết) 

TS. Lê Văn 
Trưởng 

127 
127 

 
130 

 
138 

 
144 

 
145 

Tiểu chủ đề 4 : hướng dẫn  dạy học chủ đề Địa lí  (12tiết) 
I. Phương pháp dạy học các bài có nội  dung địa lí  các lớp 1, 
2, 3 (3 tiết) 
Hoạt động 1: Tìm hiểu  mục tiêu, nội dung chương trình, 
phương pháp, phương tiện và các hình thức tổ chức dạy học 
các bài có nội dung địa lí (1tiết) 
Hoạt động 2: Lập kế hoạch dạy học và Thực hành tập dạy các 
bài có nội dung địa lí các lớp 1,2,3 (2 tiết). 
II. Phương pháp dạy học các bài có nội dung địa lí các lớp 4, 
5 (9 tiết). 
Hoạt động 1. Tìm hiểu mục tiêu, nội dung chương trình (1 tiết) 
Hoạt động 2: Sử dụng phương pháp, phương tiện và các hình 
thức tổ chức dạy học ( 3 tiết). 
Hoạt động 3: Hướng dẫn lập kế hoạch dạy học (2 tiết). 
Hoạt động 4: Thực hành tập dạy (3tiết) . 

TS. Nguyễn 
Quốc Tuấn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149 
149 

 
149 

 
 

154 
 

155 
 

155 
157 

 
162 
165 



   

Tiểu chủ đề 5: hướng dẫn dạy học chủ đề lịch sử (9 tiết). 
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa 
phần Lịch sử lớp 4 và lớp 5 tiểu học (2 tiết ) 
Hoạt động 2: Tìm hiểu và thực hành các phương pháp dạy học 
chủ yếu chủ đề lịch sử (3 tiết) 
Hoạt động 3: Hướng dẫn sử dụng và làm  đồ dùng trực quan 
trong dạy học các bài có nội dung lịch sử  (2 tiết) 
Hoạt động 4. Tìm hiểu các hình thức tổ chức dạy học lịch sử ở 
tiểu học (2 tiết). 

TS. Hoàng 
Thanh Hải 

170 
170 

 
174 

 
178 

 
182 

 Mục lục. 
 

Các chủ đề, tiểu chủ đề, hoạt động Tác  giả   Trang 

Chủ đề 1:Tự nhiên 

Tiểu chủ đề 1: Sinh học. 
I. Thực vật học. 9 (LT: 6 tiết; TH: 3tiết) 
Hoạt động 1. Tìm hiểu Khái quát về giới thực vật. (1 tiết) 
Hoạt động 2. Tìm hiểu Các cơ quan sinh dưỡng   của thực vật. (2 
tiết) 
Hoạt động 3.Tìm hiểu Sự sinh sản và các cơ quan sinh sản của 
thực vật. (2 tiết) 
Hoạt động 4. tìm hiểu ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh đến đời 
sống thực vật. (2tiết). 

TS.Nguyễn 
Kim Tiến 
TS. Nguyễn 
Song Hoan 

5 
5 
5 
5 
7 
 
16 
 
20 

II.. Động vật  ( 5tiết ) 
Hoạt động 1.Tìm hiểu khái quát về giới động vật. (1 tiết) 
Hoạt động  2. tìm hiểu Đặc điểm sinh học của một số động vật 
thường gặp ( 2 tiết). 
Hoạt động 3.Tìm hiểu ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh lên đời 
sống động vật và sự thích nghi của chúng. ( 2 tiết ) 

TS.Nguyễn 
Kim Tiến. 
TS. Nguyễn 
Song Hoan 

26 
26 
30 
 
37 

III. con người và sức khoẻ (5 tiết) 
 Hoạt động 1. Tìm hiểu khái quát về cơ thể người và hệ vận động ( 
1 tiết).   
Hoạt động 2. tìm hiểu hệ tuần hoàn máu, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và 
hệ bài tiết  (2 tiết) 
 Hoạt động 3. Tìm hiểu hệ thần kinh. (1 tiết) 
Hoạt động 4. Tìm hiểu một số bệnh thông thường 

TS.Nguyễn 
Kim Tiến 
TS. Nguyễn 
Song Hoan 

41 
41 
 
45 
 
51 
54 



   

Tiểu chủ đề 2: Vật chất và năng lượng (9tiết) 
Hoạt động 1-   Tìm hiểu về nước và tầm quan trọng của nước 
(1tiết) 
Hoạt động 2.  Tìm hiểu vai trò và đặc điểm của khí quyển,  ánh 
sáng, âm thanh(1tiết) 
Hoạt động 3:  Tìm hiểu một số chất khí trong khí quyển (1tiết) 
Hoạt động 4:     Nhận biết một số kim loại thông dụng  (2tiết)                

Hoạt động 5:  Những hiểu biết về thuỷ tinh, đồ gốm và vật liệu 
thông dụng khác (2tiết) 
Hoạt động 6:     Tìm hiểu về các nguồn năng lượng (2 tiết) 

ThS.Nguyễn 
Văn Thoại 

61 
61 
 
63 
 
65 
68 
70 
 
72 

Tiểu chủ đề 3:  Địa lí (15 tiết) 
 I. Địa lí Tự nhiên Đại cương ( 6 tiết) 
Hoạt động 1: Tìm hiểu Vũ trụ và hệ Mặt Trời (1tiết) 
 Hoạt động 2: Tìm hiểu Trái Đất: Hình dạng và cấu tạo bên trong 
(1 tiết) 

 Hoạt động 3: Tìm hiểu Trái Đất: Vận động tự quay quanh trục và 
hệ quả (1tiết). 
Hoạt động 4: Tìm hiểu Trái Đất: Vận động của Trái Đất quanh 
Mặt Trời và hệ quả (1 tiết).  
Hoạt động 5: Thực hành sử dụng: Quả Địa cầu và bản đồ (1 tiết). 
Hoạt động 6. Tìm hiểu một số thành phần của Lớp vỏ Địa lí (1 tiết). 

TS. Nguyễn 
Quốc Tuấn 

80 
 
80 
83 
 
86 
 
88 
 
92 
92 
 

II. Khái quát về địa lí các Châu lục (4 tiết). 
Hoạt động 1. Tìm hiểu châu Phi và châu Mĩ (1 tiết) 
Hoạt động 2. Tìm hiểu châu á (1 tiết) 
Hoạt động 3. Tìm hiểu châu âu, châu Đại dương và châu Nam Cực 
(2 tiết) 

TS. Nguyễn 
Quốc Tuấn 

99 
99 
103 
106 

III. Địa lí Việt Nam (5 tiết). 
Hoạt động 1. Tìm hiểu Vị trí địa lí và các điều kiện tự nhiên (2 tiết). 
Hoạt động 2:Tìm hiểu Địa lí dân cư và các ngành kinh tế (1tiết) 
Hoạt động 3: Tìm hiểu Thiên nhiên, con người và hoạt động kinh 
tế ở các vùng (2 tiết) . 

TS. Nguyễn 
Quốc Tuấn 

112 
112 
115 
118 



   

Chủ đề 2: Xã hội ( 20 tiết) 
Tiểu chủ đề  1.   Một số kiến thức chung về  xã hội  (10 tiết) 
I. Gia đình    (3 tiết) 
Hoạt động 1 - Tìm hiểu khái niệm về gia đình và các loại hình gia 
đình (1 tiết) 
Hoạt động 2.   Tìm hiểu vai trò và chức năng của gia đình  (1 tiết) 
Hoạt động 3- Tìm hiểu mối quan hệ trong gia đình, qui mô gia 
đình, chất lượng cuộc sống và những thay đổi đang diễn ra trong 
các  gia đình ở Việt Nam (1 tiết) 

TS. Lê Văn 
Trưởng 

130 
130 
 
 
130 
130 
 
132 
135 
 

II. trường học  (4 tiết) 
Hoạt động 1- Tìm hiểu vai trò, mục tiêu và nhiệm vụ của trường 
Tiểu học (1 tiết) 
Hoạt động 2. Tìm hiểu lớp học (1 tiết) 
Hoạt động 3.   Tìm hiểu nhiệm vụ của người giáo viên Tiểu học (1 
tiết) 

TS. Lê Văn 
Trưởng 

139 
139 
 
140 
142 

Hoạt động 4.   Tìm hiểu nhiệm vụ của HS Tiểu học (1 tiết) 
III.  Quê hương   (3 tiết) 
Hoạt động 1:  Xác định đề cương tìm hiểu quê hương (1 tiết) 
Hoạt động 2: Tìm hiểu quê hương   (2 tiết hay 1 buổi) 

TS. Lê Văn 
Trưởng 

143 
146 
146 
148 

Tiểu chủ đề  2 : lịch sử (10 tiết). 
Hoạt động 1.  Tìm hiểu buổi đầu dựng nước và giữ nước của  dân 
tộc (1 tiết) 
Hoạt động 2.  Tìm hiểu thời kỳ Bắc thuộc 
Hoạt động 3.  Tìm hiểu thời kỳ buổi đầu giành độc lập. (1 tiết.) 
Hoạt động 4.  Tìm hiểu về nước Đại Việt (1010-1858) (1,5 tiết) 

Hoạt động 5. Tìm hiểu thời kì hơn 80 năm kháng chiến Chống 
thực dân Pháp (1858-1945) (1 tiết ). 
Hoạt động 6: Tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Pháp 
Hoạt động 7.  Tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước  
(1954-1975) .1tiết 
Hoạt động 8. Tìm hiểu thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội  Từ 
1975  đến  nay  (1 tiết). 
Hoạt động 9: Tìm hiểu về Lịch sử địa phương 
 

TS. Hoàng 
Thanh Hải 

150 
150 
 
154 
158 
161 
170 
 
173 
176 
 
180 
 
181 
 

 



  Bản thảo 17/4/2005 1

TIỂU MÔ ĐUN  MCD - 9A.2: 
PPDH MÔN TỰ NHIÊN VÀ  XÃ HỘI , 

KHOA HỌC,  LỊCH SỬ  VÀ ĐỊA LÍ  Ở TIỂU HỌC. 
I.MỤC TIÊU: Bằng tự học, qua thảo luận nhóm và sự hướng dẫn của giảng viên, SV đạt 
được những mục tiêu sau: 

1. Về kiến thức : 
  - Phân tích được nội dung chương trình, cấu trúc SGK, SGV, môn TN-XH, Khoa 
học, Lịch sử và Địa lí ở tiểu học . 
   - Xác định được một số phương pháp đặc trưng, hình thức tổ chức dạy học, cách 
đánh giá môn TN-XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở tiểu học. 

2. Về kĩ năng :    
 - Lựa chọn và sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát 
triển năng lực HS trong môn TN-XH, Khoa học, Lịch sử  và Địa lí ở tiểu học. 

- Lập kế hoạch bài học môn TN-XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở tiểu học theo 
hướng tích cực. 
  - Sử dụng có hiệu quả và tự làm một số đồ dùng dạy học đơn giản phục vụ môn học. 
 - Đánh giá kết quả học tập của HS theo định hướng mới 

3. Về thái độ : 
  - Có ý thức cập nhật phương pháp, hình thức dạy học mới và thường xuyên rèn 
luyện năng lực sư phạm. 

II. GIỚI THIỆU VỀ TIỂU MÔ ĐUN : 
 Thời gian cần thiết để hoàn thành: 90 tiết 
 Danh mục các chủ đề và tiểu chủ đề của tiểu mô đun. 
 
Tiểu Mô đun MCD - 9A2: PPDH TNXH, Khoa học, Lịch sử, Địa lí ở tiểu học. 90 tiết 
Tổng quan và mục tiêu chung  
Chủ đề 1: Những vấn đề chung 30 
Chủ đề 2: Hướng dẫn dạy học theo các chủ đề ở tiểu học 60 

 
 - Mối quan hệ giữa các tiểu mô đun 
 Tiểu môđun 2 học sau tiểu môđun 1. 

III. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐỂ THỰC HIỆN TIỂU MÔ ĐUN. 
1. Một số tài liệu. 

 - Lê Thị Thu Dinh, Bùi Phương Nga, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Anh Dũng: 
PPDH  Tự nhiên -  xã hội. NXB GD. Hà Nội. 1997. 

- Hồ Ngọc Đại. Giải pháp giáo dục. NXB GD. Hà Nội. 1991. 
- Đặng Văn Đức (chủ biên). PPDH địa lí. NXB GD. Hà Nội. 2000. 
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- Nguyễn Thượng Giao. PPDH tự nhiên và xã hội. NXB GD.     Hà Nội -1998. 
 - Trần Bá Hoành. Dạy học theo phương pháp tích cực. Tài liệu bồi dưỡng GV. Hà 
Nội. 1998-2003. 
-Phan Ngọc Liên (chủ biên). Phương pháp dạy học lịch sử. NXB ĐHSP. 2003. 

 2. Một số thiết bị. 
 - Băng hình: 7 trích đoạn băng hình minh hoạ (Kèm theo tài liệu hướng dẫn học tập): 
 + Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ 
 + Tổ chức cho HS tham quan (bảo tàng) 
 + Thực hành sử dụng quả Địa cầu 
 + Phương pháp đóng vai 
 + Phương pháp kể chuyện trên lược đồ 
 + Phương pháp quan sát 
 + Phương pháp thí nghiệm 

- Các loại máy chiếu, bản trong... 
 - Tiêu bản sinh vật, sa bàn lịch sử, bản đồ, dụng cụ thí nghiệm... 

IV. CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 
GV: Giáo viên 
HS: Học sinh 
SGK: Sách giáo khoa 
SGV: Sách giáo viên 
SV: Sinh viên  
TN-XH: Tự nhiên và Xã hội 
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Chủ đề 1:  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  ( 30 tiết). 
 

Tiểu chủ đề 1: MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, CẤU TRÚC SGK, SGV  
                         MÔN TN -XH, KHOA HỌC, LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (6 tiết). 

 
Tiểu chủ đề này cung cấp cho người học nội dung cơ bản của chương trình, cấu 

trúc SGK, SGV các môn TN-XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở tiểu học. Đây là cơ sở để SV 
xác định và vận dụng tốt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các chủ đề. 
 

 
 
 
 
 
Thông tin cho hoạt động 1. 
1. Mục tiêu của chương trình. 

 TN-XH là một môn học quan trọng trong chương trình tiểu học. Môn học này có 
mục tiêu chung là: 
 Về kiến thức: Giúp HS lĩnh hội một số tri thức ban đầu và thiết thực về: 
 - Một số sự vật, hiện tượng tự nhiên tiêu biểu trong môi trường sống và mối quan hệ 
giữa chúng trong tự nhiên (giới vô sinh: đất, đá, nước...; giới hữu sinh: thực vật, động vật 
và con người...), trong đời sống và sản xuất. 
 - Một số sự kiện, hiện tượng xã hội tiêu biểu (gia đình, nhà trường, lịch sử, quê 
hương, đất nước, các nước trên thế giới...) và mối quan hệ giữa chúng trong môi trường 
sống hiện tại. 

Về kĩ năng. Hình thành và phát triển ở HS các kĩ năng: 
 - Quan sát, mô tả, thảo luận, thí nghiệm, thực hành... 
 - Phân tích, so sánh và đánh giá một số mối quan hệ của các sự vật, hiện tượng, sự 
kiện trong tự nhiên, con người và xã hội.  
 - Vận dụng một số tri thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. 

Về thái độ: Khơi dậy và bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, con 
người; hình thành thái độ quan tâm tới bản thân, gia đình, cộng đồng và môi trường sống.  

2. Nội dung của chương trình: 
 Chương trình môn TN-XH được sử dụng trong toàn quốc từ năm 1996 và hoàn 
chỉnh dần đến Chương trình Tiểu học năm 2000. Nội dung của chương trình được chia 
thành 2 giai đoạn: 
 2.1.Giai đoạn 1 (các lớp 1, 2, 3), gồm 3 chủ đề: 
 - Con người và sức khỏe. 

HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU MỤC TIÊU VÀ 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TN -XH (1tiết) 
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 - Xã hội. 
 - Tự nhiên. 
 2.2. Giai đoạn 2 ( các lớp 4, 5), có 2 môn học: Khoa học,  Lịch sử và Địa lí. 
 - Môn Khoa học gồm 4 chủ đề:  
 + Con người và sức khỏe (lớp 4, 5). 
 + Vật chất và năng lượng (lớp 4, 5). 
 + Thực vật và động vật (lớp 4, 5). 
 + Môi trường và tài nguyên thiên nhiên (lớp 5). 
 - Môn  Lịch sử và Địa lí gồm 2 chủ đề chính như tên gọi của môn học (SGK Lịch sử 
và Địa lí lớp 4 còn có thêm phần Mở đầu).  

3. Đặc điểm chung của chương trình môn Tự nhiên –Xã hội, Khoa học, 
Lịch sử và Địa lí. 
 3.1. Các chương trình được xây dựng theo quan điểm tích hợp. 

 Thể hiện ở ba điểm chính: 
 a) Các chương trình xem xét Tự nhiên – Con người – Xã hội trong một thể thống 
nhất, có quan hệ qua lại và tác động lẫn nhau. 
 b) Kiến thức trong các chương trình là kết quả của việc tích hợp kiến thức của nhiều 
ngành như: Sinh học, Vật lí, Hóa học, Y học, Địa lí, Lịch sử, Môi trường, Dân số. 
 c) Tùy theo trình độ nhận thức của HS ở từng giai đoạn của giáo dục tiểu học, 
chương trình có cấu trúc phù hợp: 
 * Giai đoạn 1 (các lớp 1, 2, 3). 
 Ở giai đoạn này, nhận thức của các em thiên về tri giác trực tiếp đối tượng mang 
tính tổng thể, khả năng phân tích chưa cao, khó nhận ra mối quan hệ giữa các sự vật, hiện 
tượng. Vì vậy, chương trình mỗi lớp có cấu trúc dưới dạng các chủ đề theo quan điểm tích 
hợp.  
 * Giai đoạn 2 (các lớp 4, 5).  
 Ở giai đoạn này, khả năng phân tích và tư duy trừu tượng của HS tiểu học phát triển 
hơn, thay thế một phần cho tri giác mang tính tổng thể và trực giác. Vì vậy, chương trình 
được cấu trúc theo các môn học tích hợp: Khoa học, Lịch sử và Địa lí.  

Như vậy, so với giai đoạn 1, mức độ tích hợp ở giai đoạn 2 đã giảm đi, các môn học 
dần dần có xu hướng tách riêng, làm cơ sở cho HS tiếp tục học tập các môn học ở các lớp 
trên (Trung học cơ sở và Trung học phổ thông). 

 3.2. Chương trình có cấu trúc đồng tâm và phát triển dần qua các lớp. 
 Cấu trúc đồng tâm của chương trình  thể hiện: các chủ đề chính được lặp lại sau mỗi 
lớp của cấp học và được phát triển hơn. Các kiến thức trong mỗi chủ đề được nâng cao dần, 
từ cụ thể đến trừu tượng, từ gần đến xa, từ dễ đến khó, tăng dần mức độ phức tạp, khái 
quát, tạo điều kiện để HS dễ thu nhận kiến thức . 

 3.3. Chương trình chú ý tới những vốn sống, vốn hiểu biết của HS trong 
việc tham gia xây dựng các bài học. 
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 Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, giúp HS trước 
khi tới trường đã có những hiểu biết nhất định về thiên nhiên, con người và xã hội. 

Các nguồn thông tin về thiên nhiên, con người và xã hội gần gũi, bao quanh HS 
ngày càng nhiều và càng dễ tiếp nhận. Vì vậy, bằng những PPDH tích cực, dưới sự hướng 
dẫn của GV, HS có khả năng tự phát hiện kiến thức và áp dụng kiến thức vào cuộc sống. 

Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1 :  Làm việc cá nhân. 
 SV đọc các tài liệu: 
- Chương trình môn TN-XH năm 2000, trang 49-65 . 
- Nguyễn Thượng Giao: Giáo trình PPDH tự nhiên và xã hội, NXB GD, Hà 
Nội,1998. 

Nhiệm vụ 2 : Thảo luận nhóm. 
 Các nhóm trao đổi về những vấn đề: 
- Mục tiêu chương trình môn TN - XH (về kiến thức, kỹ năng và thái độ). 
- Nội dung chính của chương trình môn TN-XH. 
- Quan điểm tích hợp trong việc xây dựng chương trình TN-XH ở tiểu học. 
Nhiệm vụ 3: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận, GV kết luận. 

 
Đánh giá hoạt động 1.  
 1. So sánh nội dung chương trình môn TN-XH các lớp 1, 2, 3 và chương trình 

Khoa học, Lịch sử và Địa lí các lớp 4, 5. 
  2. Trình bày những biểu hiện của quan điểm tích hợp trong môn TN-XH. 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cho hoạt động 2. 
1. Quan điểm xây dựng chương trình TN-XH các lớp 1, 2, 3. 

1.1. Dựa vào quan điểm hệ thống  
Tuy phát triển theo những quy luật riêng nhưng tự nhiên - con người –xã hội là một 

thể thống nhất, giữa chúng có mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau, trong đó con người là 
yếu tố trung tâm. Quan điểm này được thể hiện trong chương trình qua các yêu cầu:  

- HS có những hiểu biết ban đầu về con người ở các khía cạnh: 
 + Khía cạnh sinh học: sơ lược về cấu tạo, vai trò và sự hoạt động của các cơ quan 
trong cơ thể. 
 + Khía cạnh nhân văn: tình cảm đối với những người trong gia đình, bạn bè, xóm 
giềng và với thiên nhiên… 

HOẠT ĐỘNG 2 : TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO 
KHOA MÔN TN-XH LỚP 1, 2, 3 (2tiết) 
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 + Khía cạnh sức khoẻ: giữ vệ sinh thân thể, môi trường sống xung quanh, phòng 
tránh một số bệnh tật và tai nạn. 
 - HS có những hiểu biết ban đầu về xã hội trong phạm vi các hoạt động của con 
người ở gia đình, trường học và cộng đồng nơi HS sống. 
 - HS có những hiểu biết ban đầu về thế giới tự nhiên qua việc tìm hiểu một số thực 
vật, động vật và vai trò của chúng đối với con người, một số hiện tượng tự nhiên (nắng, 
mưa, gió, bão, ngày đêm, các mùa…) 
 1.2. Gần với địa phương: Môn Tự nhiên và Xã hội được dạy trong khung cảnh thực, 
nhằm giúp HS có những hiểu biết ban đầu về bản thân, gia đình, trường học, về cảnh quan tự 
nhiên và hoạt động của con người ở địa phương các em sinh sống. GV có thể áp dụng linh 
hoạt các nội dung trong SGK qua tình huống thực tế để đáp ứng các nhu cầu học tập cụ thể 
của HS. Đặc biệt đối với nội dung giáo dục sức khoẻ, GV cần đưa những kiến thức gắn liền 
với những điều kiện, hoàn cảnh của địa phương vào bài học, giúp HS có thể áp dụng những 
kiến thức đã học vào việc thay đổi hành vi có lợi cho sức khoẻ của bản thân. 

- Nội dung lựa chọn thiết thực, gần gũi và có ý nghĩa đối với HS, giúp các em dễ 
thích ứng với cuộc sống hàng ngày. 

- Tăng cường tổ chức cho HS quan sát, thực hành để tìm tòi phát hiện ra kiến thức 
và biết cách thực hiện những hành vi có lợi cho sức khoẻ cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

2. Mục tiêu chương trình TN-XH các lớp 1, 2, 3. 
Môn Tự nhiên và Xã hội ở các lớp 1, 2, 3 nhằm giúp HS: 

2.1.  Cung cấp cho HS một số kiến thức cơ bản ban đầu và thiết thực về: 
 - Con người và sức khoẻ (cơ thể người, cách giữ vệ sinh cơ thể và phòng tránh bệnh 
tật, tai nạn). 
 - Một số sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và xã hội xung quanh. 

  2.2.  Bước đầu hình thành và phát triển ở HS những kĩ năng: 
 - Tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, ứng xử và đưa ra quyết định hợp lí trong đời 
sống để phòng tránh một số bệnh tật và tai nạn. 
 - Quan sát, nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, diễn đạt những hiểu biết của mình 
(bằng lời nói hoặc hình vẽ) về các sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và xã hội. 
 2.3. Hình thành và phát triển ở HS những thái độ và hành vi: 
 - Có ý thức thực hiện các quy tắc giữ vệ sinh, an toàn cho bản thân, gia đình và 
cộng đồng. 
 - Yêu thiên nhiên, gia đình, trường học, quê hương. 

3. Cấu trúc và nội dung của chương trình 
Chương trình Tự nhiên và Xã hội 1, 2, 3 gồm 3 chủ đề lớn, được phát triển đồng 

tâm và mở rộng dần theo nguyên tắc từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp. Ba chủ đề đó 
bao gồm những nội dung chính như sau: 

- Con người và sức khoẻ: các cơ quan trong cơ thể, cách giữ vệ sinh thân thể, cách 
ăn, ở, nghỉ ngơi vui chơi điều độ và an toàn, phòng tránh bệnh tật. Thực hành chăm sóc 
răng miệng, đầu tóc, rửa tay, chân … 
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- Xã hội: các thành viên và các mối quan hệ của các thành viên đó trong gia đình, 
lớp học và nhà trường ; cảnh quan tự nhiên và hoạt động của con người ở địa phương nơi 
HS sống. 

- Tự nhiên: đặc điểm cấu tạo và môi trường sống của một số cây, con phổ biến; ích 
lợi hoặc tác hại của chúng đối với con người. Một số hiện tượng tự nhiên (thời tiết, ngày, 
đêm, các mùa …); sơ lược về Mặt Trời, Mặt Trăng, sao và Trái Đất. 

- Trong từng nội dung, chương trình đã chú ý “giảm tải”. “Giảm tải” được hiểu theo 
nghĩa giảm những khái niệm khoa học chưa phù hợp với trình độ nhận thức của HS.  

- Chương trình chú ý tăng tính thực hành và được xây dựng theo phương án “mở”. 
Ví dụ: Chương trình đã có các bài thực hành riêng và các yêu cầu thực hành ngay ở mỗi bài 
học. Nhiều câu hỏi, bài tập trong bài thường yêu cầu HS phát hiện, vận dụng kiến thức. 
Như vậy, GV phải chú ý tới trình độ HS, những điều kiện thực tế về địa phương mình để 
hướng dẫn HS học tập mà vẫn đảm bảo được mục tiêu của bài học. 

4. Sách giáo khoa.  
4.1. Cấu trúc nội dung. 

SGK Tự nhiên và Xã hội các lớp 1, 2, 3 gồm ba chủ đề với số lượng các bài học, 
được thể hiện trong bảng: 

           Chủ đề 

        SGK  

Con người 

và sức khỏe 
Xã hội Tự nhiên 

Số bài 
học mới 

Số bài 
ôn tập, 

kiểm tra 
SGK lớp 1 10 11 14 32 3 

SGK lớp 2 10 13 12 31 4 

SGK lớp 3 18 21 31 63 7 

 

4.2. Cách trình bày 
SGK môn Tự nhiên và Xã hội các lớp 1, 2, 3 có một số đặc điểm được thể hiện cụ 

thể trong bảng : 

Đặc điểm Ưu điểm 
 1. Khổ sách :17 cm x 24 cm  - Tăng kênh hình,  

tăng cỡ chữ. 
 - Thu gọn bài học 
trong 2 trang mở, 
thuận lợi để in những 
bức tranh to, mang 
tính tổng thể.  

2. Cách trình bày chung của cuốn sách 
2.1. Kênh hình 
- Hình ảnh phong phú, bao gồm ảnh chụp và hình vẽ. 

  Tạo điều kiện cho 
GV tổ chức các hoạt 
động học tập, giúp 
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 - Kênh hình làm nhiệm vụ kép: 
    + Đóng vai trò cung cấp thông tin, là nguồn tri thức cho HS 
học tập. 
    + Đóng vai trò chỉ dẫn các hoạt động học tập thông qua từ 4 
đến 6 kí hiệu (tùy theo mỗi lớp, ): 
    * “Kính lúp”: Quan sát và trả lời câu hỏi. 
    * “Dấu chấm hỏi”: Liên hệ thực tế và trả lời. 
    * “Cái kéo và quả đấm”: Trò chơi học tập. 
    * “Bút chì”: Vẽ. 
    * “Ống nhòm”: Thực hành. 
    * “Bóng đèn toả sáng”: Bạn cần biết. 
(Các kí hiệu chỉ dẫn học tập tăng dần từ lớp 1 đến lớp 3, cụ 
thể: lớp 3 có cả 6 kí hiệu trên; lớp 2 bớt  kí hiệu “bóng đèn toả 
sáng” và lớp 1 bớt kí hiệu “ống nhòm”.)  
2.2. Kênh chữ 
  - Các câu hỏi, các lệnh yêu cầu HS làm việc, trả lời câu hỏi.   
  - Chú thích ở một số hình. 
  - Phần kiến thức HS cần biết được thể hiện ở kí hiệu “Bóng 
đèn toả sáng”. 

HS tự khám phá, tự 
phát hiện tìm tòi được 
kiến thức mới, hướng 
HS tới việc liên hệ 
với đời sống thực tế. 
 

3. Cách trình bày chủ đề  
- Có một trang riêng giới thiệu chủ đề bằng hình ảnh thể hiện 
nội dung cốt lõi của chủ đề. 
- Mỗi chủ đề được phân biệt bằng: 
   + Một dải màu khác nhau, theo thứ tự từ chủ đề 1 đến chủ đề 
3 là: hồng, xanh lá cây. xanh da trời.  
   + Mỗi một chủ đề có một hình ảnh khác nhau theo thứ tự là: 
Cậu bé, Cô bé, Mặt Trời. 

 - Giúp cho HS dễ tìm 
bài học, lưu ý GV 
trong việc lựa chọn 
PPDH cho phù hợp 
với chủ đề. 

  4. Cách trình bày bài học 
 - Mỗi bài học được trình bày gọn trong 2 trang mở liền nhau 
để HS tiện theo dõi. 
  - Cấu trúc một bài linh hoạt hơn: 
    + Có thể bắt đầu bằng việc yêu cầu HS làm thực hành hoặc 
liên hệ thực tế rồi mới quan sát các hình ảnh trong SGK để 
phát hiện những kiến thức mới. 
    + Có thể bắt đầu bằng việc HS quan sát tranh ảnh trong 
SGK hay quan sát ngoài thiên nhiên, học ngoài hiện trường để 
tìm ra những kiến thức mới rồi tới những câu hỏi nhằm áp 
dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống. 
   + Kết thúc bài học thường là trò chơi hay giao nhiệm vụ cho 
HS sưu tầm các tranh ảnh, mẫu vật để làm phong phú thêm 

 - Trình bày trình tự 
các hoạt động trong 2 
trang mở, giúp cho 
HS dễ dàng có cái 
nhìn hệ thống toàn 
bài. 
 - Cấu trúc bài học 
linh hoạt tạo điều 
kiện cho GV có thể 
sáng tạo sử dụng các 
PPDH và hình thức 
dạy học phù hợp với 
điều kiện địa phương, 
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những kiến thức HS đã học trên lớp. 
 - Ngôn ngữ giao tiếp trong SGK cũng có đổi mới. Cuốn sách 
được coi là người bạn của HS. Vì vậy, cách xưng hô với người 
học là “bạn”. 

trình độ HS nhưng 
vẫn đảm bảo mục tiêu 
bài học. 

 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1 : Làm việc cá nhân. 
 SV đọc các tài liệu sau : 
- Phần thông tin cho hoạt đông 1. 
- Chương trình môn TN -XH (trang49-53,  chương trình tiểu học mới ) 
- Sách GV môn TN-XH các lớp1, 2, 3. 
- SGK môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, 2, 3. 
Chú ý những vấn đề: 
- Phân biệt các mảng màu ở mỗi chủ đề. 
- Nhận dạng các kí hiệu chỉ dẫn hoạt động học tập của HS. 
- Quan sát các hình ảnh trong SGK và nhận xét vai trò của kênh hình trong SGK 
- Tìm hiểu các câu hỏi, các lệnh, trò chơi...trong các bài ở từng lớp 1, 2, 3. 
Nhiệm vụ 2 : Thảo luận nhóm.  
Các nhóm thảo luận, ghi chép ý kiến về những vấn đề sau : 
- Liệt kê mục tiêu chương trình môn TN -XH mới (về kiến thức, kỹ năng và thái 

độ). 
- Hệ thống hoá nội dung chương trình môn TN -XH lớp 1,2,3 theo bảng sau : 
 

TT Chủ đề Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 
1 Con người & 

sức khoẻ 
 

………………….. 
………………….. 
………………….. 
 

………………….. 
………………….. 
………………….. 
 

………………….. 
………………….. 
………………….. 
 

2 Xã hội ………………….. 
………………….. 
………………….. 
 

………………….. 
………………….. 
………………….. 
 

………………….. 
………………….. 
………………….. 
 

3 Tự nhiên ………………….. 
………………….. 
………………….. 
 

………………….. 
………………….. 
………………….. 
 

………………….. 
………………….. 
………………….. 
 

- Nội dung SGK môn Tự nhiên và Xã hội được cấu trúc thành những chủ đề nào ? 
- Mỗi chủ đề ở mỗi lớp có bao nhiêu bài ? 
- Nêu cách trình bày một bài học. Cách trình bày như vậy có ưu điểm gì ? 
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Nhiệm vụ 3 :  Làm việc cả lớp 
- Đại diện các nhóm  trình bày ý kiến trước lớp. 
- GV nhận xét và hoàn thiện phần trả lời của SV. 
 
Đánh giá  
1: Làm rõ sự mở rộng dần kiến thức qua so sánh chủ đề Xã hội trong SGK TN-XH 

các lớp 2, 3.  
 2: Nêu những mạch nội dung chính trong từng chủ đề của môn TN-XH. 
 3: Hãy điền chữ G (giống nhau) và chữ K (khác nhau) vào trước các câu dưới đây 

cho phù hợp.   SGK môn Tự nhiên và Xã hội  các lớp 1, 2, 3 giống và khác nhau ở những 
điểm nào ? 

 a) Khổ sách 
 b) Cách trình bày chủ đề 
 c)Tỉ lệ giữa kênh chữ và kênh hình 
 d) Cách trình bày một bài học 
 đ) Số lượng các ký hiệu chỉ dẫn các hoạt động học tập 
 e) Ngôn ngữ giao tiếp trong SGK 

 
 
 
 
 
Thông tin cho hoạt động 3 
1. Quan điểm xây dựng chương trình 

1.1. Chương trình lấy  các sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ trong tự nhiên 
làm yếu tố cốt lõi. Bởi vậy, việc tổ chứccho HS học tập phải đảm bảo: 

 - Tạo điều kiện cho HS tiếp cận với thiên nhiên. 
 - Hướng dẫn HS quan sát và thực nghiệm có mục đích, có ý thức. 
 - Bước đầu bồi dưỡng cho HS quan điểm và phương pháp tư duy khoa học . 
 1.2. Tích hợp nội dung giáo dục sức khoẻ với nội dung khoa học; chú trọng kĩ năng 
thực hành, nhằm giúp các em không chỉ có kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh cơ thể, bảo vệ 
môi trường sống và phòng ngừa bệnh tật mà còn biết thực hiện những hành vi có lợi cho 
sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng. 
 1.3. Gắn liền những kiến thức khoa học với thực tiễn đời sống xã hội ở địa 
phương. Cụ thể là: 
 - Khai thác kinh nghiệm sống của HS, của gia đình và cộng đồng. 
 - Dành thời gian hợp lí cho các bài học những nội dung liên quan trực tiếp đến các 
vấn đề của địa phương (tài nguyên, môi trường, nghề nghiệp,…). 

2. Mục tiêu 

HOẠT ĐỘNG 3 : TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO 
KHOA MÔN KHOA HỌC LỚP 4,5 (1 tiết) 
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    1.1. Cung cấp cho HS một số kiến thức cơ bản ban đầu và thiết thực về: 
 - Sự trao đẩt chất, nhu cầu dinh dưỡng và sự lớn lên của cơ thể người; cách phòng 
tránh một số bệnh thông thường và bệnh truyền nhiễm. 
 - Sự trao đổi chất, sự sinh sản của động vật và thực vật. 
 - Đặc điểm và ứng dụng của một số chất, một số vật liệu và dạng năng lượng 
thường gặp trong đời sống và sản xuất. 

 1.2.  Bước đầu hình thành và phát triển ở HS những kĩ năng: 
 - Ứng xử phù hợp với các vấn đề về sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng. 
 - Quan sát và làm một số thí nghiệm, thực hành khoa học đơn giản gần gũi với đời 
sống, sản xuất. 
 - Nêu thắc mắc, đặt câu hỏi  trong quá trình học tập, biết tìm thông tin để giải đáp. 
 - Diễn đạt những hiểu biết bằng lời nói, bài viết, hình vẽ, sơ đồ… 
 - Phân tích, so sánh, rút ra những dấu hiệu chung và riêng của một số sự vật, hiện 
tượng đơn giản trong tự nhiên. 

 1.3. Hình thành và phát triển ở HS những thái độ và thói quen: 
 - Tự giác thực hiện các quy tắc giữ vệ sinh, an toàn cho bản thân, gia đình và cộng 
đồng. 
 - Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống.  
 - Yêu thiên nhiên, con người, đất nước, yêu cái đẹp; có ý thức và hành vi bảo vệ 
môi trường xung quanh. 

3. Cấu trúc của chương trình 
   Chương trình môn Khoa học gồm các chủ đề sau: 
- Con người và sức khoẻ: Sự trao đổi chất, nhu cầu các chất dinh dưỡng của cơ thể 

người; sự sinh sản, sự lớn lên và phát triển ở cơ thể người; Cách phòng chống một số bệnh 
thông thường và bệnh truyền  nhiễm; Cách sử dụng thuốc an toàn. 

- Vật chất và năng lượng: Tính chất và ứng dụng của một số chất, một số vật liệu và 
dạng năng lượng thường gặp trong đời sống và sản xuất. 

- Thực vật và động vật: Sự trao đổi chất và sự sinh sản của cây xanh và một số động 
vật. 

- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên: Ảnh hưởng qua lại giữa con người và môi 
trường; Một số biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên. 

4. Sách giáo khoa. 
4.1. Cấu trúc nội dung 

SGK môn Khoa học các lớp 4,5 gồm các chủ đề với số lượng các bài học được phân 
phối ở bảng sau: 

        Các chủ đề 

SGK các lớp 

Con người 

và sức 
khỏe 

Vật chất 
và năng 
lượng 

Thực vật 
và động 

vật 

Môi trường 
và tài 

nguyên 
thiên nhiên 

Số bài 
học mới 

Số bài 
ôn tập, 

kiểm tra 

Lớp 4 19 37 14 0 60 10 
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Lớp 5 21 25 11 9 61 9 

 
4.2. Cách trình bày 

 SGK môn Khoa học lớp 4, 5 về hình thức có một số đặc điểm tương tự như SGK 
Tự nhiên và Xã hội các lớp 1, 2, 3 (khổ sách, kênh hình, cách trình bày bài học...). Tuy 
nhiên, do những đặc điểm riêng của môn học, có một số điểm khác là:  

- Số lượng kênh hình trong mỗi bài học giảm đi, kênh chữ được gia tăng hơn. Phần 
cung cấp thông tin cho HS trong mục “Bạn cần biết” bổ sung một nguồn thông tin quan 
trọng thay thế cho số lượng kênh hình bị giảm đi.  

- Các lệnh trong bài đòi hỏi HS phải làm việc từ những kiến thức thực tế, thí 
nghiệm, thực hành  nhiều hơn.  

- Các hoạt động để tìm tòi, phát hiện tri thức mới được định hướng rõ ràng hơn và 
thường theo thứ tự:    Khám phá  Nhận biết Vận dụng . 

Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1 : Làm việc cá nhân: 

1. SV đọc các tài liệu sau : 
- Phần thông tin cho hoạt động 3. 
- Chương trình môn Khoa học ( Trang 54-57, chương trình tiểu học mới ). 
- SGV môn Khoa học các lớp 4, 5. 
2. SV đọc SGK môn Khoa học các lớp 4, 5, tìm hiểu và so sánh với SGK Tự nhiên 

và Xã hội các lớp 1, 2, 3 về các vấn đề: 
- Các kí hiệu chỉ dẫn hoạt động học tập của HS. 
- Vai trò của kênh hình, kênh chữ  trong SGK. 
- Các câu hỏi, các lệnh, trò chơi...trong các bài học ở lớp  4, 5. 
Nhiệm vụ 2 : SV ghi chép ý kiến cá nhân về những vấn đề sau : 
- Liệt kê mục tiêu chương trình môn Khoa học mới (Về kiến thức, kỹ năng và thái độ). 
- Hệ thống hoá nội dung chương trình môn Khoa học mới ở lớp 4, lớp 5 theo bảng : 
 

TT                                          Lớp
 
Chủ đề 

4 5 

1 Con người và sức khoẻ …………………………
…………………………
…………………………
…………………………
 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
 

2 Vật chất và năng lượng …………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………
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…………………………
 

…………………………
 

3 Thực vật và động vật …………………………
…………………………
…………………………
…………………………
 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
 

4 Môi trường và tài nguyên  
 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

 - Nêu cách trình bày một bài học. Cách trình bày như vậy có ưu điểm gì ? 
Nhiệm vụ 3 :  Làm việc cả lớp 
    - Một số SV trình bày ý kiến trước lớp. 
    - GV nhận xét và hoàn thiện phần trả lời của SV. 
Đánh giá  
 1. Đánh dấu x vào  trước những ý đúng. Chủ đề  nào của môn Tự nhiên và Xã hội 

được tiếp tục phát triển trong môn Khoa học ? 
 a) Con người và sức khoẻ 
 b) Xã hội. 
 c) Tự nhiên 

 2. Nội dung Giáo dục sức khoẻ được thể hiện như thế nào trong chương trình môn 
Khoa học? 

3. Lấy ví dụ một bài học bất kỳ để chứng minh cho trình tự các hoạt động học tập:  
Khám phá  Nhận biết Vận dụng . 

 
 
 
 
 
Thông tin cho hoạt động 4 
1. Quan điểm xây dựng chương trình. 

 1.1. Chương trình chọn yếu tố cốt lõi là hoạt động của con người và những thành 
tựu của hoạt động đó trong không gian và thời gian. Vì vậy, chương trình gồm hai phần cơ 
bản sau:  
 - Thời gian và tiến trình lịch sử dân tộc: những hiểu biết cơ bản, ban đầu về một số 
sự kiện, hiện tượng và những nhân vật lịch sử điển hình, một số thành tựu văn hoá tiêu biểu 
đánh dấu sự phát triển của lịch sử dân tộc (phần Lịch sử). 

HOẠT ĐỘNG 4 : TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA   
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4,5 (1tiết) 
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- Không gian với những điều kiện và hoạt động chủ yếu của con người hiện nay: 
những hiểu biết ban đầu, cơ bản về dân cư, điều kiện sống, các hoạt động kinh tế, văn hoá 
của địa phương, đất nước Việt Nam và một vài đặc điểm tiêu biểu của một số quốc gia, 
châu lục trên thế giới (phần Địa lí). 
 1.2. Gắn với địa phương: Chương trình dành khoảng 10-15% tổng số thời gian học 
cho nội dung tìm hiểu địa phương. Những nội dung này có thể thực hiện như sau: 
 - Với những bài học Lịch sử, Địa lí có nội dung phản ánh những đặc trưng của địa 
phương, nên dành thời gian cho HS tìm hiểu, liên hệ thực tế kĩ hơn so với HS ở nơi khác. 
 - Tạo điều kiện cho HS đi tham quan một hoặc hai địa điểm ở địa phương để HS có 
thể thu được những thông tin cần thiết cho bài học Lịch sử và Địa lí. Trường hợp GV 
không thể đưa HS đi tham quan, nên mời người có am hiểu lĩnh vực kiến thức liên quan 
đến nội dung bài học nói chuyện với HS. 

2. Mục tiêu của chương trình. 
 2.1. Cung cấp cho HS một số kiến thức cơ bản ban đầu và thiết thực về: 

- Các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đối có hệ thống theo 
dòng thời gian của lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước cho tới nay. 
  - Các sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ địa lí đơn giản ở Việt Nam và một số 
quốc gia trên thế giới 

2.2.  Bước đầu hình thành và phát triển ở HS những kĩ năng: 
 - Quan sát sự vật, hiện tượng, thu thập, tìm kiếm tư liệu lịch sử, địa lí từ các nguồn 
khác nhau. 
 - Nêu thắc mắc, đặt câu hỏi  trong quá trình học tập và chọn thông tin để giải đáp. 

- Nhận biết đúng các sự vật, sự kiện, hiện tượng lịch sử và địa lí. 
- Trình bày lại kết quả học tập bằng lời nói, bài viết, hình vẽ, sơ đồ … 

 - Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. 
 2.3. Góp phần bồi dưỡng và phát triển ở HS những thái độ và thói quen. 

 - Ham học hỏi, ham hiểu biết thế giới xung quanh các em. 
 - Yêu thiên nhiên, con người, quê hương, đất nước.  
 - Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và văn hoá gần gũi với HS. 

3. Cấu trúc của chương trình. 
 Chương trình Lịch sử và Địa lí bao gồm 2 phần: Lich sử và Địa lí. Cấu trúc như vậy 
nhằm làm rõ đặc trưng của Lịch sử và Địa lí. Khi tiến hành bài học chương trình này, GV 
cần tăng cường kết hợp nội dung gần nhau của hai phần, có thể bằng nhiều cách: 
 - Thay đổi thứ tự nội dung của một trong hai phần. Ví dụ: Nội dung “Bản đồ và 
cách sử dụng; bản đồ  địa hình Việt Nam của phần Địa lí sẽ được học trước khi học phần 
Lịch sử. 
 - Liên hệ những kiến thức gần nhau giữa hai phần. Ví dụ: Khi dạy học nội dung       
“ Thiên nhiên và hoạt động của con người ở vùng đồng bằng”, GV liên hệ với nội dung “Lý 
do nhà Lý dời đô ra Thăng Long”… 
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 - Ghép nội dung trùng nhau của Lịch sử và Địa lí vào một bài. Ví dụ: Nội dung học 
về kinh thành Huế ở cả hai phần… 
 Việc kết hợp như trên đã được gợi ý trong SGV và cần được GV quán triệt, vận 
dụng linh hoạt trong quá trình thực hiện chương trình.  

Bên cạnh các sự kiên, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu phản ánh những thành 
tựu của dân tộc trong quá trình giữ nước, chương trình có tăng cường những nội dung về 
lịch sử kinh tế, lịch sử văn hoá. 

Chương trình Địa lí tập trung hơn vào việc cho HS tìm hiểu về đất nước qua việc 
tăng cường thời lượng cho phần địa lí Việt Nam. Phần địa lí các châu lục và đại dương 
trong chương trình chỉ chọn những nội dung nêu bật được một số nét tiêu biểu của từng 
châu lục và đại dương. 

.4. Sách giáo khoa. 
 4.1. Cấu trúc nội dung : 

 SGK môn Lịch sử và Địa lí các lớp 4,5 gồm các chủ đề với số lượng các bài học 
được phân phối ở bảng sau: 

SGK các lớp Số bài 
học mới/số tiết 

Số bài ôn tập, 
tổng kết, kiểm tra 

Tổng số 
tiết 

Phần mở đầu 3/ 3 tiết 0 3 

Lịch sử 26/ 27 tiết 6 33 
Lớp 

4 

 Địa lí 28/28 tiết 6 34 

Lịch sử 28/ 28 tiết 7 35 Lớp 
5 Địa lí 29/29 tiết 6 35 

 

 4.2. Cách trình bày. 
  Một số đặc điểm SGK môn Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5 được thể hiện cụ thể trong 

bảng : 

Đặc điểm Ưu điểm 
1. Kênh chữ, kênh hình : 
  - Kênh chữ có vai trò chủ yếu cung cấp thông tin, thể hiện 
nội dung của bài và hệ thống câu hỏi cuối bài. 
  - Kênh hình, đa dạng về thể loại, đóng vai trò quan trọng: 
Ngoài bản đồ (lược đồ), bảng số liệu, biểu đồ và tranh ảnh, 
còn có những hình vẽ, hoặc tranh ảnh mang tính chất liên 
hoàn, giúp HS hình dung được qui trình sản xuất và sử dụng 
một mặt hàng, ví dụ: qui trình sản xuất chè, trồng bông và 
chế biến , khai thác, chế biến và sử dụng dầu... 
  - Kênh hình chú ý thể hiện sự kết nối giữa tranh ảnh và bản 
đồ trong việc cung cấp thông tin. 

   
   
 Tạo điều kiện để GV tổ 
chức các hoạt động tìm 
tòi, phát hiện kiến thức 
mới của HS, thông qua 
làm việc với bản đồ 
(lược đồ), bảng số liệu, 
biểu đồ, tranh ảnh, hình 
vẽ, đồng thời phát triển 
kỹ năng bộ môn của HS. 
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  - Chức năng làm nguồn tri thức của kênh hình được chú 
trọng hơn chức năng minh hoạ cho kênh chữ. 
2. Cấu trúc bài học: 
   Gồm 3 phần chính: 
  - Phần cung cấp thông tin hoặc các yêu cầu hoạt động học 
tập (quan sát, thực hành...):  
 - Phần các câu hỏi hoặc yêu cầu các hoạt động: 
 + Câu hỏi hoặc các yêu cầu hoạt động ở giữa bài, nhằm gợi 
ý cho GV tổ chức HS hoạt động để khai thác các thông tin, 
rèn luyện kĩ năng, hoặc yêu cầu HS phải động não suy nghĩ, 
làm việc với kênh hình, đồ dùng học tập và liên hệ với thực 
tế để tìm ra kiến thức mới. 
 + Câu hỏi ở cuối bài giúp GV kiểm tra việc thực hiện mục 
tiêu của bài và củng cố kiến thức của HS sau mỗi bài. 
 - Phần tóm tắt trọng tâm của bài được in đậm 

 
 
 
 
 
Định hướng phương 
pháp giảng dạy của GV 
và phương pháp học tập 
của HS. 

 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1.  Làm việc cá nhân.  
1. SV đọc các tài liệu sau : 
- Phần thông tin cho hoạt động 3. 
- Chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 4,5 (trang58-66, chương trình  mới ). 
- SGK, SGV môn Lịch sử và Địa lí các lớp 4, 5. 
2. Ghi chép về những vấn đề sau : 
- Liệt kê mục tiêu chương trình môn Lịch sử và Địa lí (kiến thức, kỹ năng và thái 

độ) 
- Hệ thống hoá nội dung, chương trình môn Lịch sử và Địa lí ở lớp 4,5 theo bảng: 
 

      Lớp 
Phần 

4 5 

1.Lịch sử 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

2.Địa lí 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 
Nhiệm vụ 2 :   Thảo luận nhóm. 
 Các nhóm thảo luận theo các câu hỏi sau: 
- Nội dung SGK môn Lịch sử và Địa lí được cấu trúc như thế nào? 
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- Mỗi phần ở mỗi lớp có bao nhiêu bài ? 
- Nêu vai trò của kênh chữ và kênh hình trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5. 
- Nêu cách trình bày một bài học. Cách trình bày như vậy có ưu điểm gì ? (Lấy ví 

dụ cụ thể qua một bài) 
Nhiệm vụ 3 :  Làm việc cả lớp 
    - Đại diện các nhóm  trình bày ý kiến trước lớp. 
    - GV nhận xét và hoàn thiện phần trả lời của SV. 
 
Đánh giá  
1. Việc tích hợp nội dung Lịch sử và Địa lí được thể hiện như thế nào trong chương 

trình Tiểu học-2000 ? Cho ví dụ. 
2. Nội dung tìm hiểu địa phương rong chương trình Lịch sử và Địa lí, đuợc thực 

hiện như thế nào ? 
 3: Hãy đánh dấu x vào trước ý đúng nhất.  
Phần mở đầu trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 giúp HS:  

 a) Nắm vững nội dung môn học 
 b) Định hướng việc sử dụng các phương pháp để học tốt môn học. 
 c) Hình thành các kỹ năng ban đầu về bản đồ 
 d) a, b, c đúng 
 đ) b, c đúng 

 
 
 

 
 
Thông tin cho hoạt động 5. 
  SGVcác môn học trên gồm 2 phần : 
   - Phần I : Hướng dẫn chung. 
   - Phần II : Hướng dẫn cụ thể 
Phần I : gồm 2 nội dung chính: 
   + Giới thiệu mục tiêu, nội dung, PPDH bộ môn và cách đánh giá HS trong quá 

trình học tập môn học. 
   + Giới thiệu SGK. 
Phần II : Đi sâu hướng dẫn từng bài, nhằm giúp GV xác định rõ mục tiêu về kiến 

thức, kỹ năng, thái độ HS cần đạt sau mỗi bài học ; những đồ dùng cần thiết cho việc học 
tập của HS; cách tiến hành các hoạt động dạy và học để đạt được mục tiêu của bài học. Qua 
đó, GV áp dụng sáng tạo các PPDH phù hợp để soạn kế hoạch bài học riêng của mình, phù 
hợp với trình độ nhận thức của HS và thực tế địa phương. 

 

HOẠT ĐỘNG 5: PHÂN TÍCH SGV CÁC MÔN TN-XH, 
 KHOA HỌC, LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (1 tiết) 
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Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1 : Làm việc cá nhân. 
SV nghiên cứu các SGV, SGK Tự nhiên - Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở 

Tiểu học, ghi chép ý kiến cá nhân về những vấn đề sau : 
- SGV 3 môn học trên gồm  mấy phần? Trình bày vai trò của từng phần. 
- Phân tích cấu trúc một bài soạn (Minh hoạ qua 1 bài cụ thể) 
Nhiệm vụ 2 : Thảo luận nhóm. 
Trao đổi nhóm về những vấn đề trên. 
Nhiệm vụ 3 : Làm việc cả lớp 
   - 2 - 3 SV đại diện các nhóm trình bày ý kiến trước lớp. 
   - Giảng viên nhận xét và hoàn thiện phần trả lời của SV. 
 
Đánh giá  
Nghiên cứu hướng dẫn lập kế hoạch dạy học một bài (bất kỳ ) trong các SGV: Tự 

nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí. Theo bạn, có thể thay đổi những gì trong 
hướng dẫn đó?  

THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 
    

Thông tin phản hồi cho hoạt động 1. 
1. Những điểm giống nhau và khác nhau của nội dung chương trình TN-XH các lớp 

1,2,3 với chương trình Khoa học, Lịch sử và Địa lí các lớp 4,5: 
* Giống nhau: Gồm các chủ đề chính: Con người và sức khỏe, Xã hội, Tự nhiên 

được tích hợp vào môn học.  
* Khác nhau: Chương trình các lớp 4, 5 được phân thành 2 môn học chính: Khoa 

học, Lịch sử và Địa lí. Môn Khoa học gồm các chủ đề tự nhiên với các tiểu chủ đề được 
xác định rõ ràng: Con người và sức khoẻ, Vật chất và năng lượng, Thực vật và động vật; ở 
lớp 5, có thêm chủ đề Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Môn Lịch sử và Địa lí được 
hợp thành bởi hai chủ đề. 

2. Chương trình môn TN-XH được xây dựng theo quan điểm tích hợp. Điều này 
được thể hiện cụ thể ở ba điểm sau: 

   - Chương trình xem xét Tự nhiên - Con người - Xã hội trong một thể thống nhất, 
có quan hệ qua lại và tác động lẫn nhau. Trong đó, con người với những hoạt động của 
mình, vừa là cầu nối giữa tự nhiên và xã hội, vừa tác động mạnh mẽ đến tự nhiên và xã hội. 

   - Kiến thức trong các chương trình là kết quả của việc tích hợp kiến thức của 
nhiều ngành khoa học như: Sinh học, Y học, Địa lí, Lịch sử, Môi trường, Dân số, … 

   - Ở giai đoạn 1 (ở các lớp 1, 2 và 3), tri giác của các em ở lứa tuổi tiểu học mang 
tính tổng thể thu nhận kiến thức nặng về trực giác, khả năng phân tích chưa cao khó nhận ra 
mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng. Vì vậy, chương trình môn TN-XH có cấu trúc 
gồm 3 chủ đề: Con người và sức khoẻ, Xã hội, Tự nhiên. 
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Thông tin phản hồi cho hoạt động 2. 
1. Làm rõ sự mở rộng dần kiến thức qua so sánh chủ đề Xã hội trong SGK TN-XH 

các lớp 2, 3.  
- Các kiến thức chính của chủ đề Xã hội ở lớp 2 thể hiện: 
+ Sự gần gũi với cuộc sống của HS: gia đình, trường học, đi lại bằng các phương 

tiện giao thông. 
+ Các sự vật, hiện tượng tương đối cụ thể: đồ dùng gia đình, phương tiện giao 

thông, phòng tránh ngộ độc, ngã… 
- Các kiến thức chính của chủ đề xã hội ở lớp 3 thể hiện: 
+ Các kiến thức gần gũi với HS về gia đình, trường học trong các mối quan hệ gia 

đình, mối quan hệ HS trong trường thông qua các hoạt động… 
+ Các kiến thức liên quan đến các sự vật, hiện tượng xa hơn môi trường mà các em 

đang sống: hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, thông tin liên lạc, làng quê, đô thị. 
+ Các kiến thức đã chú ý đến những mối quan hệ trừu tượng hơn qua các hoạt động 

sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, các hình thức cư trú (làng quê hay đô thị)… 
2. Những mạch nội dung chính trong từng chủ đề của môn TN-XH. 
- Chủ đề: Con người và sức khoẻ: 
+ Cơ thể người 
+ Vệ sinh cá nhân 
+ Dinh dưỡng 
+ Phòng bệnh 
- Chủ đề: xã hội: 
+ Gia đình; vệ sinh nhà ở; an toàn khi ở nhà 
+ Trường học; vệ sinh lớp học, trường học, an toàn khi ở trường. 
+ Quê hương (làng quê, đô thị, huyện, tỉnh…); các hoạt động kinh tế chính: công 

nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thông tin liên lạc, thương mại;   an toàn giao thông và vệ 
sinh môi trường 

- Chủ đề: Tự nhiên: 
+ Thực vật và động vật 
+ Một số hiện tượng tự nhiên 
+ Bầu Trời và Trái Đất. 
3. G: a, b, d, e;  K: c, đ  
 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 3. 
1. Đúng: a, c. 
 2. Nội dung Giáo dục sức khoẻ được thể hiện trong chủ đề “Con người và sức 

khoẻ” khi học về sự trao đổi chất, nhu cầu các chất dinh dưỡng của cơ thể người; khi học 
cách phòng một số bệnh liên quan đến việc ăn thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng, một số 
bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hoá, qua đường muỗi truyền. Đặc biệt trong chương trình 
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môn Khoa học nhấn mạnh đến việc cung cấp cho HS những kiến thức và kỹ năng về giữ vệ 
sinh tuổi dậy thì, chống bị lợi dụng xâm hại cơ thể, chống sử dụng chất gây nghiện. Hướng 
dẫn các em biết sử dụng thuốc an toàn. Việc tích hợp giáo dục sức khoẻ còn được thể hiện 
qua các nội dung khác như giáo dục về chống ô nhiễm môi trường khi nghiên cứu về nước, 
không khí, âm ; về môi trường và tài nguyên thiên nhiên… 

3. Lấy ví dụ vào một bài học với các hoạt động học tập cụ thể của HS thể hiện được 
sự  Khám phá  Nhận biết Vận dụng. 

 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 4. 
1. Việc tích hợp nội dung Lịch sử và Địa lí được thể hiện trong chương trình Tiểu 

học mới bằng mối quan hệ liên môn. Điều này có nghĩa là có sự phối hợp khá chặt chẽ về 
nội dung, phương pháp và kế hoạch dạy học giữa Lịch sử và Địa lí, nhưng nội dung Lịch sử 
và Địa lí vẫn được đặt trong từng  phần riêng. Khi tiến hành dạy học, GV cần tăng cường 
kết hợp các nội dung có quan hệ mật thiết với nhau giữa 2 hai phần. Điều này  có thể được 
thực hiện bằng  nhưng cách như sau: 

  - Dạy học những kiến thức dùng chung cho cả hai phần Lịch sử và Địa lí như kiến 
thức về bản đồ và sử dụng bản đồ,…. trước khi dạy từng phần riêng. 

 - Liên hệ những kiến thức gần nhau giữa 2 phần Lịch sử và Địa lí. Ví dụ: khi dạy 
học nội dung: Thiên nhiên và hoạt động của con người ở vùng đồng bằng GV liên hệ với 
nội dung: Lý do nhà Lý dời đô ra Thăng Long... 

2. Khi tiến hành dạy nội dung tìm hiểu địa phương, GV có thể thực hiện như sau: 
   - Với những bài Lịch sử, Địa lí có nội dung phản ánh đặc trưng của địa phương, 

nên dành thời gian cho HS tìm hiểu, liên hệ thực tế nhiều hơn so với HS nơi khác và cần 
tận dụng tối đa các điều kiện ở địa phương để tổ chức cho HS học tại thực địa. 

   - Tạo điều kiện cho HS tham quan ít nhất một địa điểm ở địa phương, để HS có 
thể thu được những thông tin cần thiết cho bài học Lịch sử hoặc Địa lý. Trường hợp GV 
không thể đưa HS đi tham quan, nên mời người am hiểu về lĩnh vực kiến thức liên quan 
đến nội dung bài học để nói chuyện với HS. 

Câu 3:  đ. 
 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 5. 
    - Điều có thể thay đổi là: đồ dùng dạy học, bạn có thể lựa chọn các đồ dùng dạy 

học phù hợp hơn với điều kiện địa phương và trường mình để dạy bài học cho phù hợp và 
vì thể cách tổ chức các hoạt động trong bài học có thể thay đổi, không nhất thiết phải theo 
SGV, nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu của bài học. 

   - Bạn phải tuân theo mục tiêu của từng hoạt động nói riêng và mục tiêu bài học 
nói chung. Bạn cũng nên bám sát vào phần kết luận của mỗi hoạt động để biết chính xác 
kiến thức cần chuyển tải cho HS cũng như mức độ kiến thức, tránh quá tải. 
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Tiểu chủ đề 2:  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP , HÌNH THỨC DẠY HỌC 
ĐẶC TRƯNG CÁC MÔN TN-XH, KHOA HỌC, LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ Ở 

TIỂU HỌC (24 tiết) 
  

Tiểu chủ đề này cung cấp cho người học những vấn đề lý luận cơ bản, từ đó rèn 
luyện, thực hành các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đặc trưng của bộ môn theo 
hướng phát huy tính tích cực nhận thức của HS. SV vận dụng được các nguyên tắc, kỹ năng 
cơ bản để sử dụng, tự làm, sưu tầm  đồ dùng dạy học; SV xác định được các nội dung, hình 
thức, công cụ kiểm  tra, đánh giá của bộ môn. 

 

I. MỘT SỐ PPDH ĐẶC TRƯNG CÁC MÔN TN -XH, KHOA HỌC, 
 LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ Ở TIỂU HỌC (15 tiết) 
 

 
 
 
Thông tin cho hoạt động 1 
1. Khái niệm : 

  Phương pháp quan sát được dùng để dạy HS cách sử dụng các giác quan để tri giác 
trực tiếp, có mục đích các đối tượng trong tự nhiên và xã hội, nhằm tiếp nhận thông tin mà 
không có sự can thiệp vào quá trình diễn biến của các hiện tượng, sự vật đó. 

2. Tác dụng của phương pháp quan sát. 
 Phương pháp quan sát được sử dụng phổ biến trong dạy học môn Tự nhiên và Xã 
hội. HS quan sát chủ yếu là để nhận biết hình dạng, đặc điểm bên ngoài của cơ thể người, 
của cây xanh, một số động vật, hoặc để nhận biết các hiện tượng đang diễn ra trong môi 
trường tự nhiên, trong cuộc sống hàng ngày... 

3. Cách tiến hành : 
 Bước 1 : Xác định mục đích quan sát.  
 Trong một bài học, không phải mọi kiến thức HS cần lĩnh hội đều được rút ra từ 
quan sát, vì vậy GV cần xác định rõ việc tổ chức cho HS quan sát nhằm đạt được mục tiêu 
kiến thức hay kĩ năng nào. 
 Bước 2: Lựa chọn đối tượng quan sát.  
 Tuỳ theo nội dung học tập, GV sẽ chọn đối tượng quan sát phù hợp với trình độ HS 
và điều kiện địa phương. Đối tượng quan sát có thể là các sự vật, hiện tượng, các mối quan 
hệ đang diễn ra trong môi trường tự nhiên hay xã hội hoặc các tranh ảnh, mô hình, sơ đồ, 
thí nghiệm diễn tả các sự vật, hiện tượng đó...Khi lựa chọn đối tượng quan sát, GV cần ưu 
tiên lựa chọn các vật thật. Chỉ khi không có điều kiện tiếp xúc với vật thật thì GV cho HS 
quan sát qua tranh ảnh, mô hình...Quan sát các vật thật, HS sẽ hình thành được những biểu 

HOẠT ĐỘNG 1 : NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG 
PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT (2 tiết) 



  Bản thảo 17/4/2005 22

tượng sinh động; còn tranh, ảnh, sơ đồ chỉ thể hiện được sự vật, hiện tượng ở trạng thái tĩnh 
với tính khái quát cao.  
 Bước 3 : Tổ chức và hướng dẫn HS quan sát. 
  - Có thể tổ chức cho HS quan sát cá nhân, quan sát theo nhóm hoặc cả lớp.  Điều 
đó phụ thuộc vào số đồ dùng chuẩn bị được, khả năng quản lí của GVvà kĩ năng tự quản, 
làm việc hợp tác nhóm của HS. 
 - Tùy theo mục đích và đối tượng được sử dụng cho HS quan sát, GV cần chỉ dẫn 
cho HS sử dụng nhiều giác quan để phán đoán, cảm nhận sự vật và hiện tượng (mắt nhìn, 
tai nghe, tay sờ, mũi ngửi...) 
  - Sử dụng những câu hỏi nhằm hướng dẫn HS: 
 + Quan sát toàn thể rồi mới đi đến bộ phận, chi tiết. 
 + Quan sát từ bên ngoài rồi mới đi vào bên trong. 
 + So sánh với các đối tượng cùng loại (mà các em đã biết) để tìm ra những đặc điểm 
giống nhau và khác nhau. 
  Bước 4 : Tổ chức cho HS báo cáo kết quả quan sát  về đối tượng. 
 HS tự trình bày bằng lời hoặc phiếu học tập hay phương tiện dạy học. GV tổ chức 
cho HS hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng và bổ sung những kiến thức, cần thiết.  

4. Một số điểm cần lưu ý : 
  - Ở tiểu học, mục tiêu quan sát phải đơn giản, phù hợp với trình độ nhận thức của 
HS 
  - Đối tượng quan sát của HS là tranh ảnh, sơ đồ, mẫu vật, mô hình…; là khung cảnh 
gia đình, lớp học, cuộc sống ở địa phương; là cây cối, con vật và một số sự vật, hiện tượng 
diễn ra hằng ngày trong tự nhiên và xã hội. 
  - GV có thể tổ chức cho HS quan sát ở trong lớp hay ngoài lớp (sân trường, vườn 
trường, các địa điểm xung quanh trường…). 

 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1 : Làm việc cá nhân 
SV đọc phần thông tin cơ bản, trả lời các câu hỏi sau: 
1:  Thế nào là phương pháp quan sát  ? 
 2:  Nêu các bước tiến hành phương pháp quan sát . 
Nhiệm vụ 2 : Thảo luận nhóm 
Cả lớp xem trích đoạn băng hình, đọc Tài liệu hướng dẫn sử dụng băng hình 

(Phương pháp quan sát,  minh họa qua bài 46, SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 3) và thảo luận  
nhóm theo gợi ý:  
   - Đối tượng được lựa chọn để quan sát có phù hợp với nội dung của bài và điều kiện 
địa phương không ? 
   - Cách thức GV tổ chức và hướng dẫn HS quan sát như thế nào ? 
   - HS có được dẫn dắt để tự tìm ra được kiến thức hoặc một phần kiến thức của bài 
học hay không ?  
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     - Để phù hợp với điều kiện địa phương mình, khi dạy trích đoạn  này, bạn cần cải 
tiến gì ? 

Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp 
- 3- 5 SV trình bày ý kiến trước lớp. 
- GV nhận xét và hoàn thiện phần trình bày của SV. 

    
Đánh giá  
1. Đánh dấu x vào ô vuông trước những ý đúng. Những yêu cầu để hoạt động quan 

sát được coi là PPDH: 
 a) Biết mục đích quan sát   
 b) Được quan sát vật thật    
 c) Quan sát có kế hoạch      
 d) Được thảo luận nhóm      
 đ) HS được hướng dẫn để tự rút ra kết luận  

2. Chọn và thiết kế một hoạt động trong SGK Tự nhiên và Xã hội các lớp 1, 2, 3 có 
sử dụng phương pháp quan sát (quan sát vật thật, mô hình, tranh ảnh, sơ đồ). Dạy thử và 
trao đổi trong nhóm về hoạt động đó. 

 
 
 
 
 
Thông tin cho hoạt động 2 
1.  Khái niệm: 
Phương pháp đàm thoại (phương pháp hỏi - đáp) là phương pháp GV đặt ra những 

câu hỏi để GV và HS đối thoại, nhằm  khêu gợi, dẫn dắt HS lĩnh hội nội dung bài học. 
Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt 3 hình thức đàm thoại 

sau: 
- Đàm thoại tái hiện: GV đặt ra những câu hỏi chỉ yêu cầu HS nhớ lại kiến thức đã 

biết và trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận. Đó là hình thức được dùng khi cần đặt 
mối liên hệ giữa kiến thức đã học với kiến thức sắp học hoặc khi cần củng cố kiến thức vừa 
mới học . 

- Đàm thoại giải thích- minh hoạ: Nhằm mục đích làm sáng tỏ một đề tài nào đó, 
GV lần lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo những ví dụ minh hoạ để HS dễ hiểu, dễ nhớ.  
Hình thức này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các phương tiện nghe nhìn . 

- Đàm thoại tìm tòi: GV dùng hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lí để dẫn dắt HS 
từng bước phát hiện ra bản chất của sự vật, tính quy luật của hiện tượng đang tìm hiểu, kích 
thích sự ham muốn hiểu biết. 

HOẠT ĐỘNG 2 : NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG 
PHƯƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI (2 tiết) 

Ỏ Á
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Trong quá trình dạy học, GV có thể sử dụng cả 3 hình thức, tuy nhiên, cần khuyến 
khích sử dụng hình thức đàm thoại tìm tòi .  

2. Tác dụng.  
 Phương pháp đàm thoại được vận dụng tốt sẽ có tác dụng kích thích tính tích cực, 
hứng thú, độc lập sáng tạo của HS trong học tập; bồi dưỡng cho HS năng lực diễn đạt bằng 
lời nói và làm cho không khí lớp học sôi nổi. 
 Phương pháp đàm thoại không chỉ có tác dụng giúp HS thu nhận kiến thức mà còn 
có tác dụng đánh giá kết quả học tập của HS. Nhờ đó, GV thường xuyên thu được những 
tín hiệu ngược từ phía HS để điều chỉnh hoạt động dạy và học. 
 Để tăng thêm hiệu quả của việc sử dụng phương pháp hỏi đáp, GV cần tổ chức đối 
thoại theo nhiều chiều : GV  HS ; HS  HS và HS GV. 

3.  Cách tiến hành :  
GV có thể tổ chức hoạt động của HS theo ba phương án sau : 
- Phương án 1: GV đặt câu hỏi nhỏ, riêng rẽ chỉ định từng HS trả lời ( hoặc để HS 

tự nguyện). Tổ hợp các câu hỏi và đáp án là nguồn tri thức mới. 
- Phương án 2: GV nêu trước lớp một câu hỏi tương đối lớn, kèm theo những gợi ý 

liên quan đến câu hỏi.  HS giúp nhau trả lời từng bộ phận của câu hỏi lớn. GV tập hợp các 
câu trả lời đúng của HS đi đến câu trả lời cho câu hỏi lớn. Nguồn thông tin mới cho HS là 
tổ hợp các câu trả lời bộ phận và câu hỏi lớn. 

- Phương án 3 : GV nêu ra một câu hỏi chính, kèm theo gợi ý, nhằm tổ chức cho HS 
thảo luận hoặc đặt những câu hỏi phụ để HS giúp nhau tìm lời giải đáp. Câu hỏi chính do 
GV nêu ra thường kích thích tranh luận (chẳng hạn một vấn đề có nhiều giải pháp hay một 
nghịch lý). Trước các vấn đề như vậy, ý kiến HS thường khác nhau, hình thành những 
nhóm bảo vệ từng loại ý kiến, mỗi nhóm tìm ra lí lẽ bênh vực ý kiến của mình. GV đưa ra 
lời tổng kết hoặc đưa ra những câu hỏi phụ, hỗ trợ cho HS tự lực đi tới kết luận. Thông tin 
mới là nội dung tranh luận, câu hỏi chính và lời giải đáp tổng kết.  

Trong cả 3 phương án trên, GV chỉ là người đưa ra vấn đề, gợi ý, trọng tài, còn HS 
phải tự tìm ra câu trả lời đúng với sự hỗ trợ của GV. 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1 : Làm việc cá nhân 
SV đọc phần thông tin cơ bản trên rồi trả lời các câu hỏi sau: 
1. Thế nào là phương pháp đàm thoại  ? 
2. Nêu các bước tiến hành phương pháp đàm thoại 
Nhiệm vụ 2 : Thảo luận nhóm  
Mỗi SV chọn một vấn đề trong một bài học (SGK Tự nhiên-Xã hội), thiết kế hệ 

thống câu hỏi để dẫn dắt HS giải quyết vấn đề đó; trao đổi trong nhóm về hệ thống câu hỏi 
đã thiết kế. 

Nhiệm vụ 3 :  Làm việc cả lớp: 
3 -5 SV trình bày hệ thống câu hỏi trước lớp. GV nhận xét và hệ thống lại. 

 



  Bản thảo 17/4/2005 25

 Đánh giá  
1. Đánh dấu x vào trước ý đúng nhất. Trong việc sử dụng phương pháp đàm thoại, 

GV cần sử dụng hình thức nào trong các hình thức đàm thoại sau? 
 a) Đàm thoại tái hiện. 
 b) Đàm thoại giải thích minh hoạ 
 c) Đàm thoại tìm tòi. 
 d) Gồm các ý a, b, c. 
 đ)  Gồm các ý b, c. 

2. Tại sao trong việc sử dụng phương pháp đàm thoại, hình thức đàm thoại tìm tòi 
lại được khuyến khích sử dụng?  

 
 
 

 
Thông tin cho hoạt động 3 
1. Khái niệm  
Phương pháp điều tra là cách tổ chức và hướng dẫn HS tìm hiểu một vấn đề. Dựa 

trên các thông đã tin thu thập được, GV hướng dẫn HS phân tích, so sánh, khái quát để rút 
ra kết luận, hoặc nêu  ra các giải pháp, kiến nghị.  

2. Tác dụng 
Khi tổ chức HS tiến hành điều tra, trên thực tế, GV đã dẫn dắt HS tham gia vào một 

hình thức học tập độc lập, sáng tạo, nhằm chuẩn bị cho họ năng lực nghiên cứu sau này. 
Năng lực điều tra nghiên cứu giúp HS tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội gần 

gũi xung quanh, nhằm hình thành những kĩ năng thu thập thông tin, truyền đạt thông tin, 
đồng thời, giúp HS có kĩ năng làm việc theo kế hoạch, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, bước đầu 
biết sử dụng các phương pháp toán học, sơ đồ hoá, đề xuất giải pháp chuẩn bị cho hoạt 
động nghề nghiệp sau này. 

3. Cách tiến hành 
 Phương pháp  điều tra có thể tiến hành theo các bước sau: 

Bước1: Xác định mục đích, nội dung và đối tượng điều tra. 
+ GV định hướng cho HS mục đích của điều tra, hay nói cách khác phải trả lời câu 

hỏi: việc khảo sát điều tra nhằm mục đích gì ? 
+ Nội dung điều tra phải đảm bảo: gắn với chủ đề bài học, phù hợp với trình độ HS, 

không làm mất quá nhiều thời gian. 
+ Đối tượng điều tra là môi trường tự nhiên, xã hội, nhân dân, HS…  
Bước 2: Tổ chức cho HS điều tra: 
+ Tuỳ theo mục đích, nội dung, tính chất của việc điều tra, có thể tổ chức cho HS 

tìm hiểu, điều tra theo nhóm hoặc cá nhân ; có thể thực hiện trước hoặc sau bài học. 
+ Phân công cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ điều tra, tìm hiểu cho từng cá nhân, nhóm và 

xác định thời gian phải báo cáo kết quả. 

HOẠT ĐỘNG 3 : NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG 
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA (1 tiết) 
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+ Hướng dẫn HS cách thức tìm hiểu điều tra để thu thập thông tin (quan sát tại hiện 
trường hoặc quan sát trực tiếp đối tượng; phỏng vấn: phỏng vấn miệng , phỏng vấn bằng 
phiếu; thu thập : hiện vật, tư liệu, tranh ảnh, sách báo …) 

+ Hướng dẫn HS ghi chép cẩn thận và xử lý thông tin. 
Bước3: Tổ chức cho HS báo cáo kết quả điều tra. 
HS báo cáo kết quả trước lớp và cả lớp cùng thảo luận, đánh giá, nhận xét, bổ sung 

kết quả điều tra. 
4. Một số điểm cần lưu ý :  

Phương pháp điều tra có thể tiến hành trong học tập nội khoá, hoặc ngoại khoá, với 
thời lượng rất khác nhau (có thể trong 1 tiết học, hoặc có thể kéo dài vài ba tuần). Nội dung 
điều tra là một phần của chương trình, nhưng được dạy ngoài lớp. 

  
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1 : Làm việc cá nhân  
SV đọc phần thông tin cơ bản rồi trả lời các câu hỏi sau:   
  - Thế nào là phương pháp điều tra ? 
  -  Nêu các bước tiến hành phương pháp điều tra . 
   Nhiệm vụ 2:  Thảo luận nhóm  
Mỗi nhóm chọn một đề tài hoặc một vấn đề, trao đổi và lập kế hoạch cụ thể để tổ 

chức cho HS điều tra theo mẫu sau : 
a) Tên đề tài. 
b) Nội dung điều tra. 
c) Tổ chức điều tra : Điều tra cá nhân hay nhóm. 
d) Các hình thức thu thập thông tin : quan sát, phỏng vấn, thu thập tư liệu, … 
e) Đề xuất ý kiến : đưa ra kết luận, giải pháp và kiến nghị. 
Nhiệm vụ 3 :  Làm việc cả lớp. 
 -  2 - 4  SV trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm.  
 - Giảng viên nhận xét và hoàn thiện phần trình bày của SV. 
Đánh giá  
1. Đánh dấu x vào ô vuông  trước những ý đúng. Theo bạn, ở bậc tiểu học, cách 

thức nào trong những cách sau thường được sử dụng để thu thập thông tin: 
 a) Quan sát tại hiện trường hoặc quan sát trực tiếp đối tượng  
 b) Phỏng vấn          
 c) Nghe báo cáo     
 d) Thu thập tư liệu  

 2. Tìm các bài trong SGK của môn TN -XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí để tìm 
một số bài, một số vấn đề có thể tổ chức cho HS điều tra. 

3. Chọn một đề tài hoặc một vấn đề và hướng dẫn cách tiến hành tổ chức cho HS 
điều tra 
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Thông tin cho hoạt động 4 
1.  Khái niệm 

 Phương pháp thực hành là PPDH do GV tổ chức cho HS trực tiếp thao tác trên đối 
tượng, nhằm giúp HS hiểu rõ và vận dụng lí thuyết vào thực hành, luyện tập, hình thành kĩ 
năng. 

2.  Cách tiến hành 
 Khi sử dụng phương pháp thực hành, có thể tiến hành theo các bước sau:  

Bước1: Giúp HS hiểu vì sao thực hiện kỹ năng đó và một số thông tin quan trọng khác. 
  Bước 2: GV hướng dẫn để HS biết trình tự các bước và cách thực hiện từng thao 
tác. Cách tốt nhất là HS được xem trình diễn hoặc nghiên cứu tình huống. Trong trường 
hợp  làm mẫu thì  GV nên làm mẫu với tốc độ vừa phải để HS theo dõi và tiếp thu được. 
Tốt nhất GV vừa làm mẫu vừa kết hợp với giải thích cách thao tác. 
  Bước 3: Tổ chức cho HS thực hành.  
    + HS có thể thực hành cá nhân hoặc theo nhóm, tuỳ số đồ dùng chuẩn bị được. Tuy 
nhiên, GV cần tạo điều kiện để HS được thực hành cá nhân. 
    + GV chú ý quan sát hoạt động thực hành của HS để nhanh chóng phát hiện những 
khó khăn, sai sót và những em cần được chỉ dẫn thêm, hoặc giúp đỡ. 

Bước 4: Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thực hành trước lớp 
 HS cần được tự báo cáo kết quả thực hành, GV kiểm tra, hiệu chỉnh. 

 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1 : Nghiên cứu cá nhân 
SV đọc phần thông tin cơ bản trở rồi trả lời các câu hỏi sau:  
- Thế nào là phương pháp thực hành ? 
 - Nêu các bước tiến hành phương pháp thực hành. 
 Nhiệm vụ 2 : Thảo luận nhóm: 
 Các nhóm xem trích đoạn băng hình (Phương pháp thực hành: minh hoạ qua bài 

59: Trái Đất- Quả địa cầu, SGK môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3) và thảo luận theo gợi ý:  
-  HS được thực hành theo nhóm hay cá nhân ? 
- Mỗi nhóm được phát đồ dùng gì để làm thực hành ? 
-  HS dựa vào đâu để dán những băng giấy được phát vào quả địa cầu ? 
- GV đã làm gì khi các nhóm làm thực hành ? 
- Các nhóm trình bày sản phẩm làm việc của nhóm mình như thế nào ? 
- Để phù hợp với điều kiện địa phương mình, khi dạy trích đoạn này bạn cần cải tiến gì ? 
Nhiệm vụ 3: Làm việc theo lớp 

HOẠT ĐỘNG 4 : NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG 
PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH (1tiết) 



  Bản thảo 17/4/2005 28

- 2 đến 5 SV trình bày ý kiến trước lớp 
- Giảng viên nhận xét và hoàn thiện phần trình bày của SV. 
 
Đánh giá  
1. Rà soát các bài trong SGK TN-XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí để tìm một số 

bài, một số nội dung có thể sử dụng phương pháp thực hành. 
2. Sử dụng phương pháp thực hành để thiết kế một trích đoạn trong một bài học đã 

chọn, dạy thử và trao đổi trong nhóm về trích đoạn đó. 
 
  

 
 
 
Thông tin cho hoạt động 6 
1. Khái niệm 
Khi tiến hành thí nghiệm, GV hoặc HS  sử dụng các dụng cụ thí nghiệm tái tạo hiện 

tượng như đã xảy ra trong thực tế, để tìm hiểu và rút ra những kết luận khoa học (theo 
hướng phát huy tính tích cực của HS, GVcần khuyến khích HS sử dụng dụng cụ thí 
nghiệm) 

Ở bậc tiểu học, các thí nghiệm chỉ nghiên cứu những hiện tượng về mặt định tính 
mà chưa đặt ra mặt định lượng. 

2. Tác dụng và yêu cầu sư phạm của phương pháp thí nghiệm. 
 a) Tác dụng của phương pháp thí nghiệm: Đối với HS, các thí nghiệm tạo ra niềm 
tin khoa học, nâng cao tính tích cực tự lực và tư duy khoa học khi tiếp xúc với các hiện 
tượng trong thực tế; làm quen và dần dần hình thành những kĩ năng sử dụng các dụng cụ thí 
nghiệm các dụng cụ đo trong phòng thí nghiệm và trong đời sống. 
 b) Yêu cầu sư phạm khi thực hiện thí nghiệm: 
 - Vừa sức: Nội dung thí nghiệm phù hợp với chương trình và khả năng tiếp thu của HS. 
 - Rõ ràng: Thiết bị thí nghiệm phải thể hiện rõ những chi tiết chủ yếu, thể hiện tính 
trực quan. 
 - Truyền cảm và thuyết phục: HS phải được thấy rõ mục đích thí nghiệm. Thí 
nghiệm phải đảm bảo thành công. Những suy lí để dẫn tới kết luận phải chặt chẽ, thể hiện 
được tư duy lôgic và khêu gợi lòng ham mê khoa học. 
 - An toàn: Mọi trang thiết bị thí nghiệm phải đảm bảo sự an toàn cho GV và HS. Vì 
vậy, để đảm bảo thí nghiệm thành công, GV phải tự kiểm tra các trang, thiết bị và làm thử 
để khẳng định sự thành công của thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm chính thức. 

3. Các bước hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm. 
Bước 1: Xác định mục đích của thí nghiệm 
Bước 2: Vạch kế hoạch thí nghiệm 
-  Lựa chọn dụng cụ thí nghiệm 

HOẠT ĐỘNG 5 : NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG 
 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM (2 tiết) 
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- Vạch kế hoạch cụ thể ( HS phải vạch ra kế hoạch cụ thể, hợp lý tiến hành cái gì 
trước? cái gì sau ? thao tác gì ? quan sát gì ? ) 

Bước 3: Tiến hành thí nghiệm 
- HS tiến hành thí nghiệm ( theo kế hoạch đã vạch ra ) 
- HS quan sát diễn biến của thí nghiệm:  
+ HS phải quan sát “cái” mà mình tác động, đồng thời quan sát để ghi nhận kết quả 
+ HS phải có khả năng so sánh khi quan sát, phát hiện ra điều lạ, nêu câu hỏi tại sao 
- HS ghi lại kết quả quan sát. 
Bước 4: Phân tích kết quả và kết luận 
- HS phân tích kết quả thu được sau khi làm thí nghiệm (dựa vào gợi ý của GV )  
- HS báo cáo kết quả phân tích thí nghiệm và có thể làm lại thí nghiệm để kiểm tra. 
- GV hay HS khác bổ sung, hoàn thiện, rút ra kết luận và đưa ra các vận dụng cần 

thiết trong cuộc sống. 
4. Một số điểm cần chú ý:  

 - Có những thí nghiệm không thể cho HS trực tiếp làm mà chỉ cho các em quan sát 
thí nghiệm qua biểu diễn của GV, sau đó HS thảo luận kết quả thí nghiệm. 
 - Để làm thí nghiệm, đòi hỏi phải có những kiến thức, kĩ năng nhất định mà trong 
bài học chưa thể hướng dẫn đầy đủ cho HS (ví dụ: làm thí nghiệm về tính chất hoá học của 
một số chất, chức năng của các cơ quan trong cơ thể…)  
 - Thí nghiệm tiến hành không cẩn thận, có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của HS. 

  
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1: Làm việc cá nhân 
SV đọc phần thông tin cơ bản, trả lời các câu hỏi sau: 
- Thế nào là phương pháp thí nghiệm ? 
- Nêu các bước tiến hành phương pháp thí nghiệm. 
- So sánh phương pháp thí nghiệm với phương pháp thực hành. 
 Nhiệm vụ 2: Làm việc theo nhóm : 
1. Xem trích đoạn băng hình (Phương pháp thí nghiệm, minh hoạ qua bài: Lắp mạch 

điện đơn giản, SGK Khoa học lớp 5 thử nghiệm) và thảo luận nhóm theo gợi ý sau: 
+ Dụng cụ thí nghiệm gồm những vật gì ? 
+ HS có được tự lắp mạch điện không ? 
+ HS được lắp mạch điện theo nhóm hay cá nhân ? 
+ GV đã tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả làm việc nhóm như thế nào ? Rút ra 

kết luận gì ? 
+ Để phù hợp với điều kiện địa phương mình, khi dạy trích đoạn này, bạn cần cải 

tiến gì ? 
2. Chọn và thiết kế một trích đoạn có sử dụng phương pháp thí nghiệm. 
   Dạy thử và trao đổi trong nhóm về trích đoạn đó. 
 Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp. 
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- 2 đến 4 SV trình bày. 
 
Đánh giá  
1. Bạn hãy đánh dấu x vào ô vuông trước những ý đúng.  
Yêu cầu sư phạm khi tiến hành thí nghiệm là: 

 a) Vừa sức                
 b) Rõ ràng và thuyết phục   
 c) Nhanh            
 d) An toàn          

 2. Xem các bài trong SGK môn Khoa học để tìm một số thí nghiệm có thể thực 
hiện trong giờ học. 

 
 

 
 
 
Thông tin cho hoạt động 5 
1. Khái niệm  
 Kể chuyện là cách dùng lời nói trình bày một cách sinh động, có hình ảnh và truyền 

cảm đến người nghe về một nhân vật lịch sử, một sự kiện lịch sử, một phát minh khoa học, 
một vùng đất xa lạ …để hình thành một biểu tượng, một khái niệm cho HS. 

2. Tác dụng của phương pháp kể chuyện. 
Phương pháp kể chuyện được thực hiện nhiều trong các bài học của phân môn Lịch 

sử. GV và HS đều tham gia kể chuyện, sau khi đã đối thoại để hiểu các tình tiết chủ yếu của 
bài học lịch sử và hình thành được biểu tượng lịch sử.  

Đối với các chủ đề và phân môn khác, phương pháp kể chuyện chỉ thực hiện xen kẽ.  
Kể chuyện được coi là sự sao chép có sáng tạo, có tác dụng phát triển khả năng 

tưởng tượng tái tạo cho HS. Sử dụng tốt phương pháp này sẽ giúp HS trình bày được các 
vấn đề bằng ngôn ngữ của chính mình.  

3. Các bước tiến hành. 
GV có thể tổ chức hoạt động của HS khi sử dụng phương pháp này theo các bước: 
Bước 1 : Tổ chức cho HS tìm hiểu truyện. Có 4 cách giúp HS tìm hiểu truyện : 
- GV đặt hệ thống câu hỏi làm chỗ dựa cho HS tìm hiểu truyện. 
- GV tổ chức cho HS chỉ trên lược đồ diễn biến của một trận đánh hay một cuộc 

khởi nghĩa. 
- GV tổ chức cho HS xây dựng bảng niên biểu phản ánh diễn biến của một trận 

đánh hay một cuộc khởi nghĩa. 
- GV tổ chức cho HS sắp xếp hệ thống tranh liên hoàn. 
Bước 2 : HS kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ của mình dựa trên kết quả hoạt động 

tìm hiểu truyện trong nhóm. 

HOẠT ĐỘNG 6 : NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG 
 PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN (1tiết) 
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Bước 3 : Đại diện các nhóm kể lại câu truyện truớc lớp. 
4. Một số điểm cần lưu ý :  

* Phương pháp kể chuyện thường được sử dụng khi dạy những bài học có nhiều 
tình tiết liên quan đến nhau theo thứ tự thời gian của phần Lịch sử trong môn Lịch sử và 
Địa lí. Thời gian dành cho GV kể chuyện không nên kéo dài quá 15-20’. Nên chú ý dành 
nhiều thời gian để HS tiếp xúc với cứ liệu lịch sử để hình thành các biểu tuợng lịch sử. 

- GV cần tái hiện quá khứ đúng như nó đã tồn tại, tức là cần tôn trọng tính chân 
thực lịch sử , tránh “hiện đại hoá lịch sử”. 

- Cần chống lại cách học phổ biến hiện nay là học thuộc lòng từng câu, từng chữ 
trong SGK. HS phải kể lại câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của mình theo cách: 

+ HS đọc trước SGK, dựa  theo các câu hỏi của GV. 
+ GV nêu ra những câu hỏi gợi mở theo tình tiết câu chuyện. 
* Phương pháp kể chuyện cũng được sử dụng khi dạy môn TN - XH, môn Khoa học 

và phần Địa lí trong môn Lịch sử và Địa lí. Thời gian kể chuyện chỉ nên chiếm vài phút để 
giới thiệu tiểu sử một nhân vật lịch sử, một phát minh khoa học, mô tả một hiện tượng tự 
nhiên hoặc xã hội… 

 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1: Làm việc cá nhân. 
SV đọc phần thông tin cơ bản rồi trả lời các câu hỏi: 
- Thế nào là phương pháp kể chuyện  ? 
 - Nêu các bước tiến hành phương pháp kể chuyện. 
 Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm 
- Xem trích đoạn băng hình (Băng hình: Phương pháp kể chuyện, minh hoạ qua bài: 

Thu đông 1947- Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp, SGK Lịch sử và Địa lí lớp 5) và thảo luận 
trong nhóm về các bước tiến hành phương pháp kể chuyện theo các câu hỏi gợi ý:  

  + HS được tìm hiểu truyện bằng cách nào ? 
  + HS có được kể chuyện bằng ngôn ngữ của mình không ? 
  + Có bao nhiêu HS được tham gia kể chuyện ? 
  + Để phù hợp với điều kiện địa phương mình, khi dạy bài này, bạn cần cải tiến gì ? 
Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp 
- 3-5 SV trình bày ý kiến trước lớp kết quả làm việc của nhóm. 
- Giảng viên nhận xét và hoàn thiện phần trình bày của SV. 
   
Đánh giá  
1. Theo bạn, tổ chức cho HS kể chuyện thông qua 3 bước trên, HS có được học tập 

tích cực và hiệu quả không ? Vì sao ? 
2. Bạn hãy đánh dấu x vào ô vuông trước những ý đúng. Dấu hiệu chứng tỏ phương 

pháp kể chuyện được sử dụng theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của HS là: 
 a) HS được tìm hiểu chuyện             
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 b) HS được kể chuyện trong nhóm   
 c) HS được kể chuyện kết hợp với việc sử dụng đồ dùng trực quan     
 d) HS được kể chuyện bằng ngôn ngữ của chính mình.   

 
 
 

 
 
 
Thông tin cho hoạt động 7 
 1. Khái niệm 
   Phương pháp thảo luận là cách tổ chức đối thoại giữa HS và GV, giữa HS và HS, 

nhằm huy động trí tuệ của tập thể để giải quyết một vấn đề do môn học đặt ra, hoặc một 
vấn đề do thực tế cuộc sống đòi hỏi, để tìm hiểu, đưa ra những giải pháp, những kiến nghị, 
những quan niệm mới… 

   Trong quá trình dạy học, GV thường sử dụng cả 2 hình thức thảo luận sau: 
 + Thảo luận theo nhóm: HS làm việc từng nhóm khoảng từ 2 đến 6 người. Các nhóm 

có thể thảo luận một vấn đề giống nhau, hay những vấn đề khác nhau. Khi thảo luận nhóm, tất 
cả mọi người cần phải tham gia, kể cả các em vốn ít nói, dè dặt đều có cơ hội trình bày ý kiến 
của mình. Cuối cùng, đại diện các nhóm báo cáo kết quả, GV là người tổng kết rút ra kết luận: 

 + Thảo luận cả lớp: được tiến hành để tăng số lượng HS tham gia, tăng giá trị nhận 
thức, thúc đẩy việc suy nghĩ có phê phán. Áp dụng hình thức này, GV phải bao quát được 
toàn bộ lớp học, tránh tình trạng một số em ngồi chơi, gây mất trật tự. 

2. Tác dụng 
Thảo luận có tác dụng góp phần hình thành năng lực hợp tác, thể hiện trên ba mặt: 
- HS được tập dượt tham gia tìm hiểu, hoặc giải quyết một vấn đề do tình huống học 

tập hoặc do thực tế  đặt ra. 
- HS được học hỏi bạn, biến kiến thức của bạn thành kiến thức của mình. Thông qua 

thảo luận các em nâng cao năng lực cá nhân (nói, giao tiếp, tranh luận...) 
- Sử dụng trí tuệ tập thể theo phương châm : hợp tác để đạt được kết quả cao. 
- Quá trình thảo luận dưới sự hướng dẫn của GV còn tạo ra mối quan hệ hai chiều 

giữa GV và HS, giữa HS và HS giúp GV nắm được hiệu quả giáo dục về mặt nhận thức, 
thái độ, quan điểm hành vi của HS.  

Trong quá trình thảo luận, HS giữ vai trò tích cực chủ động tham gia thảo luận. GV 
giữ vai trò nêu vấn đề, gợi ý khi cần thiết và tổng kết thảo luận. 

3. Cách tiến hành 
Bước 1: Chuẩn bị nội dung thảo luận 
 GV cần chọn nội dung thảo luận thích hợp HS. Trước khi đưa ra đề tài (vấn đề) 

thảo luận, GV phải nghiên cứu xem HS đã biết gì, cảm thấy gì, sẽ suy nghĩ gì về đề tài (vấn 

HOẠT ĐỘNG 7: NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG 
PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN (2 tiết)  
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đề)  này. Nếu có thể, GV giao nhiệm vụ trước cho HS chuẩn bị ở nhà. Những nhiệm vụ này 
phải cụ thể, sát với nội dung thảo luận. 

 Bước 2: Tiến hành thảo luận. 
 - Mở đầu, GV thông báo về vấn đề cần thảo luận, hình thức và cách thức thảo luận. 
 - GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm. Mỗi nhóm làm việc độc lập, riêng rẽ và 

cùng đưa ra ý kiến của nhóm mình để thảo luận trước cả lớp.  
Trong quá trình HS thảo luận, GV làm nhiệm vụ quan sát theo dõi, giúp đỡ khi cần 

thiết và khuyến khích sự tham gia của mỗi HS.  
 Bước 3: Tổng kết và đánh giá thảo luận 
 - GV hoặc HS tổng kết thảo luận và trình bày những ý kiến đã được thống nhất của 

tập thể các nhóm. Cuộc thảo luận có thể có kết thúc mở, tức là không nhất thiết phải đi tới 
việc xác định đúng hoặc sai, hoặc hướng dẫn HS vận dụng những tri thức thu được sau thảo 
luận vào thực tế..  

 - GV đánh giá các ý kiến phát biểu, nhận xét về tinh thần thái độ làm việc chung 
của các nhóm, của cá nhân . 

4. Một số điểm cần chú ý:  
 - GV phải xác định rõ mục đích thảo luận để từ đó xác định nội dung, hình thức và 

thời điểm thảo luận cho phù hợp. 
 - Nội dung thảo luận thường gần gũi với cuộc sống của HS và cũng có thể có nhiều 

cách giải quyết khác nhau. 
- Không nên đưa ra quá nhiều vấn đề hoặc quá nhiều câu hỏi trong một hoạt động. 

Câu hỏi phải dễ hiểu, phù hợp với trình độ nhận thức của HS tiểu học. 
- Khi thảo luận, không nên gò ép, áp đặt HS nói theo ý của GV. Cần động viên các 

em mạnh dạn trình bày ý kiến, quan điểm riêng. Ý kiến của các em dù chưa đúng vẫn nên 
trân trọng và phân tích góp ý để các em đi tới nhận thức đúng. 

- Thời gian thảo luận không nên kéo dài. Tuỳ theo đối tượng HS, thời gian thảo luận 
không nên quá nửa tiết học. 

 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1:  Làm việc cá nhân. 
SV đọc phần thông tin cơ bản, chuẩn bị trả lời các câu hỏi sau:   
  - Thế nào là phương pháp thảo luận  ? 
  - Nêu các bước tiến hành phương pháp thảo luận . 
Nhiệm vụ 2: Làm việc theo nhóm 
 - Xem các bài trong SGK của  môn TN -XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí để tìm 

một số vấn đề có thể tổ chức cho HS thảo luận (mỗi nhóm một vấn đề khác nhau). 
  - Chọn và thiết kế một trích đoạn có sử dụng phương pháp thảo luận 
  - Dạy thử và trao đổi trong nhóm về trích đoạn đó. 
Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp: 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc nhóm 
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 - Giảng viên nhận xét và hoàn thiện phần trình bày của SV. 
Đánh giá  
Phương pháp thảo luận và phương pháp hỏi đáp giống và khác nhau ở những điểm 

nào? 
 
 
 
 
 
 Thông tin cho hoạt động 8 
1. Khái niệm 
Phương pháp đóng vai là cách tổ chức HS tham gia giải quyết một tình huống của 

nội dung học tập gắn liền với thực tế cuộc sống bằng cách diễn xuất một cách ngẫu hứng 
mà không cần kịch bản hoặc luyện tập trước . 

 2. Tác dụng 
 Trong khi tiến hành diễn xuất, HS xúc cảm với vai một nhân vật nào đó, phát huy trí 
tưởng tượng và xâm nhập vào cuộc sống. Qua đó, HS được rèn luyện kĩ năng giải quyết 
vấn đề một cách tự nhiên và hợp lí, hoặc diễn lại một tiểu phẩm lịch sử, trong đó các nhân 
vật có nhiều lời đối thoại . 
 Đóng vai còn được xếp trong nhóm  phương pháp hoạt động. Dạng hoạt động này 
mang tính sáng tạo. 
 Trong dạy học Tự nhiên và Xã hội, phương pháp đóng vai có vai trò rất quan trọng vì:  
 - HS được hình thành các kĩ năng giao tiếp; 
 - HS được bộc lộ thái độ và cảm xúc; 
 - Phát triển tính tự tin; 
 - Tạo ra những tình huống giúp HS suy nghĩ và tự ra quyết định. 

3. Cách tiến hành  
Khi tiến hành phương pháp đóng vai có thể sử dụng theo các bước và các kĩ thuật sau: 
Bước 1: Lựa chọn tình huống 
GV, HS cùng lựa chọn tình huống đóng vai và xác định rõ đóng vai trong tình 

huống đó nhằm đạt mục đích gì. 
Bước 2: Chọn người tham gia: 
HS tình nguyện tham gia hoặc GV cử và được HS hứng thú chấp nhận đóng vai. 
Bước 3: Chuẩn bị diễn xuất: 
Các “vai diễn” bàn bạc cách thể hiện, GV chỉ gợi ý khi cần thiết và tạo điều kiện về 

cơ sở vật chất cho “vở diễn”. GV hướng dẫn những HS còn lại tự đặt mình vào vị trí các 
nhân vật đó và nghĩ xem sẽ phải suy nghĩ và hành động như thế nào khi bản thân gặp tình 
huống đó. 

Bước 4: Thể hiện vai diễn: 
Một số HS diễn xuất. Những HS khác theo dõi. 

HOẠT ĐỘNG 8 : NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG 
PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI ( 2 tiết) 



  Bản thảo 17/4/2005 35

Bước 5: Đánh giá kết quả: 
- GV hướng dẫn thảo luận và đánh giá vở diễn về sự thể hiện nội dung và có thể cả 

nghệ thuật diễn xuất của “các diễn viên” . 
- GV có thể yêu cầu một số HS khác đóng vai theo cách các em đã lựa chọn… 
- GV giúp HS tự rút ra bài học cho bản thân. 

4. Một số điểm cần chú ý:  
 - Tình huống phải phù hợp với nội dung bài học, trình độ HS và không nên quá 

phức tạp .  
 - Khuyến khích mọi HS, đặc biệt những em nhút nhát tham gia vào quá trình thảo luận, 

xây dựng “vở diễn”, tập đóng vai hoặc phục vụ cho việc đóng vai của các bạn trong nhóm. 
 - Trong khi thảo luận, GV phải đến từng nhóm, quan sát, lắng nghe, kịp thời phát 

hiện những khố khăn, lúng túng của HS để có sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời . 
 - Nên chuẩn bị một số điều kiện về cơ sở vật chất phù hợp cho vở diễn để trò chơi 

đóng vai thêm hứng thú, hấp dẫn đối với HS 
 

Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1:  Làm việc cá nhân 
SV đọc cá nhân phần thông tin cơ bản rồi trả lời các câu hỏi sau:   
  - Thế nào là phương pháp đóng vai  ? 
  - Nêu các bước tiến hành phương pháp đóng vai. 
Nhiệm vụ 2 : Thảo luận nhóm: 
1. Xem trích đoạn băng hình (Phương pháp đóng vai, minh hoạ qua bài 14: Phòng 

tránh ngộ độc khi ở nhà, SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2) và thảo luận nhóm theo gợi ý sau:  
- Trong băng hình, GV chia lớp thành mấy nhóm ? Nhiệm vụ của các nhóm giống 

nhau hay khác nhau ? 
- HS được tự phân vai hay do GV chỉ định ? 
- GV làm gì khi các nhóm làm việc (chuẩn bị diễn suất và diễn suất trong nhóm). 
- GV đã tổ chức cho HS đánh giá vở diễn như thế nào ? 
- Để phù hợp với điều kiện địa phương mình, khi dạy trích đoạn này, bạn cần cải 

tiến gì ? 
2. Chọn và thiết kế một trích đoạn có sử dụng phương pháp đóng vai 
- Dạy thử và trao đổi trong nhóm về trích đoạn đó. 
Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp: 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc nhóm 
- Giảng viên nhận xét và hoàn thiện phần trình bày của SV. 

 
Đánh giá  
Đóng vai khác với đóng kịch, đóng tiểu phẩm như thế nào? Tác dụng chủ yếu của 

PPDH này trong dạy học bộ môn. 
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Thông tin cho hoạt động 9 
1. Khái niệm 

 Trò chơi học tập là trò chơi có nội dung gắn với hoạt động học tập của HS. 
2. Tác dụng của trò chơi học tập. 

 Trong tiết học TN-XH, việc tổ chức cho HS chơi vào bất cứ phần nào của bài học 
đều rất quan trọng vì các lí do: 
 - Làm thay đổi hình thức học tập; 
 - Làm cho không khí học tập trong lớp học được thoải mái và dễ chịu hơn; 
 - Làm cho quá trình học tập trở thành một hình thức vui chơi hấp dẫn; 
 - HS thấy vui, nhanh nhẹn và cởi mở hơn; 
 - HS tiếp thu tự giác và tích cực hơn; 
 - HS được củng cố và hệ thống hoá kiến thức. 

3. Các yêu cầu của trò chơi học tập. 
 - Các trò chơi phải thú vị để HS thích được tham gia; 
 - Phải thu hút được đa số (hay tất cả) HS tham gia; 
 - Các trò chơi phải đơn giản, dễ thực hiện; 
 - Các trò chơi không được tốn nhiều thời gian, sức lực để không ảnh hưởng đến các 
hoạt động tiếp theo của tiết học hoặc ảnh hưởng đến các tiết học khác; 
 - Quan trọng hơn, trò chơi phải có mục đích học tập, không đơn thuần là trò chơi giải trí. 

4. Cách xây dựng một trò chơi học tập. 
 GV có thể lựa chọn bất kì một hoạt động nào để tổ chức thành trò chơi bằng cách 
vận dụng các nhân tố cơ bản của trò chơi: 
 - Phải có tính thi đua giữa các cá nhân và các nhóm; 
 - Có quy định về sự “thưởng”, “ phạt” 

- Có cách chơi rõ ràng (bao gồm cả thời gian); 
- Có cách tính điểm. 
Như vậy, để xây dựng một trò chơi học tập cần lựa chọn từ các hoạt động học tập 

đảm bảo được các nhân tố cơ bản trên. Ngoài các trò chơi đã có trong SGV, GV có thể bổ 
sung các trò chơi cho hợp lí với bài học và trình độ nhận thức của HS.    

5. Cách tổ chức một trò chơi . 
 - Giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, thời gian chơi và phổ biến luật chơi. 
 - Cho HS chơi thử (nếu cần). 
 - Chơi thật. 

HOẠT ĐỘNG 8 : NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG  
TRÒ CHƠI HỌC TẬP (1 tiết) 
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 - Nhận xét kết quả của trò chơi (có thể “thưởng” hoặc “phạt” người thắng hoặc 
người thua), nhận xét thái độ của người tham dự và rút kinh nghiệm. 
 - Kết thúc: GV hỏi xem HS đã học được gì qua trò chơi hoặc GV tổng kết lại những 

gì cần học qua trò chơi này. 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1:  Làm việc cá nhân 
SV đọc cá nhân phần thông tin cơ bản rồi trả lời các câu hỏi sau:   
  - Tác dụng của trò chơi học tập trong dạy học TN-XH 
  - Phân tích các yêu cầu và cách xây dựng trò chơi học tập. 

Nhiệm vụ 2 :  
1. Xem đoạn cuối của băng hình “Thực hành sử dụng mô hình quả địa cầu” và thảo 

luận nhóm theo gợi ý sau:  
a) Nội dung trò chơi GV lựa chọn có phù hợp không. 
b) Hình thức và phương tiện tổ chức trò chơi cho HS đã hợp lí chưa (so với nội 

dung bài học, điều kiện lớp học). 
c) Kết quả thu được sau khi tiến hành trò chơi học tập. 
d) Theo bạn, có thể tổ chức trò chơi bằng cách nào cho hợp lí hơn (không có đầy đủ 

quả Địa cầu)? 
2. Chọn và thiết kế một trích đoạn trong chương trình TN-XH ở tiểu học có sử dụng 

trò chơi học tập.  Dạy thử và trao đổi trong nhóm về trích đoạn đó. 
Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp: 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc nhóm 
- Giảng viên nhận xét và hoàn thiện phần trình bày của SV. 

 
Đánh giá  
1. So sánh trò chơi học tập và phương pháp đóng vai trong dạy học TN-XH.  
2. Theo bạn, có những ưu, nhược điểm gì khi thực hiện trò chơi học tập trong  dạy 

học TN-XH ở tiểu học ? 
 
 

 
 

 
Thông tin cho hoạt động 10. 
1. Khái niệm  

 Phương pháp động não là một phương pháp dùng để giải quyết nhiều vấn đề khác 
nhau, giúp người học trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưỏng, nhiều giả định 
về một vấn đề nào đó. 

 2. Tác dụng phương pháp động não. 
 Phương pháp này giúp cho HS học như thế nào để: 

HOẠT ĐỘNG 10 : NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG  
PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG NÃO (1 tiết) 
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 - Trả lời nhanh. 
 - Khắc phục sự xấu hổ khi trình bày ý kiến. 
 - Tránh trả lời hấp tấp với thời gian hạn định. 
 - Tự do và chân thực trong việc tham gia vào các hoạt động mà không quan tâm đến 
những hạn chế của cá nhân. 

 3. Cách sử dụng trong dạy học TN-XH. 
 So với một số phương pháp khác (quan sát, hỏi đáp, thảo luận…), phương pháp 
động não ít được sử dụng hơn trong dạy học TN-XH nói chung. Thống kê trong SGVcho 
thấy: các chủ đề sử dụng nhiều phương pháp này là chủ đề “Con người và sức khoẻ; Xã 
hội”.  

Ví dụ 1: Khi dạy bài 8, SGK TN-XH lớp 1 “Ăn, uống hàng ngày”, GV đưa ra câu 
hỏi: hãy kể tên những thức ăn, đồ uống chúng ta thường ăn uống hàng ngày. 

Ví dụ 2: Khi dạy bài 8, SGK TN-XH lớp 2 “Ăn, uống sạch sẽ”, GV đưa ra câu hỏi: 
Ai có thể nói được để ăn uống sạch sẽ, chúng ta cần phải làm gì?. 

Ví dụ 3: Khi dạy bài 9, SGK TN-XH lớp 3 “Phòng bệnh tim mạch”, GV yêu cầu 
mỗi HS kể tên một bệnh tim mạch mà các em biết. 

Trong dạy học TN-XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, phương pháp động não được 
vận dụng khi giúp HS phát hiện một vấn đề ít nhiều đã quen thuộc trong thực tế của HS. 
Những vấn đề này thường tập trung ở hai chủ đề “Con người và sức khoẻ; Xã hội” sẽ 
không quá khó với HS, các em có thể suy nghĩ không quá căng thẳng, trả lời nhanh và tập 
trung vào vấn đề được nêu.  

Mỗi vấn đề được nêu trong phương pháp động não thường giúp HS đưa ra nhiều 
đáp án mà thông thường mỗi HS chưa thể trình bày đầy đủ chính xác đáp án. 

Các bước tiến hành : 
Bước 1: Lựa chọn và nêu vấn đề cần tìm hiểu cho HS. 
GV nêu các vấn đề cho HS trước lớp hay nhóm. 
Bước 2: Tổ chức cho HS phát biểu ý kiến. 
- Khích lệ HS. 
- Liệt kê tất cả các ý kiến phát biểu và trực quan hoá các ý kiến (chỉ trừ các ý kiến 

trùng lặp). 
- Làm rõ hơn những ý kiến chưa rõ và giúp HS thảo luận một số ý cần thiết, tạo điều 

kiện cho các em nêu  các ý kiến thắc mắc, bổ sung. 
Bước 3: Tổng hợp ý kiến  

 GV hướng dẫn các em tổng hợp các ý kiến phát biểu . 
4. Một số điểm cần chú ý: 

 - Các vấn đề nêu ra phải giúp HS trả lời thật ngắn gọn, tốt nhất bằng một vài từ, hay 
cụm từ hoặc câu đơn thật ngắn cho mỗi ý đúng. 
 - GV cần khen ngợi tất cả mọi ý kiến, hạn chế phê phán, nhận định đúng sai. 
 - Tổng hợp các ý kiến cần hướng vào các ý kiến có sự tham gia của của nhiều HS. 
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 - Khi sử dụng phương pháp động não, không khí lớp học thường sôi nổi, ồn ào. GV 
cần đưa ra những hướng dẫn để HS có thể tìm ra các ý tưởng, giả định sát với chuẩn kiến 
thức và cả những quy định cần thiết về tổ chức lớp học. 

5. Vấn đề đổi mới PPDH. 
Ngoài các PPDH kể trên, trong dạy học TN-XH còn sử dụng PPDH nêu vấn đề. 

Đây là phương pháp phát triển tính tích cực nhận thức và phát triển tư duy sáng tạo cho HS. 
Tuy nhiên, PPDH nêu vấn đề không phải là phương pháp vạn năng. Thực tế, nhiều bài học 
mâu thuẫn nhận thức chưa gay gắt, nghĩa là chưa thật sự nảy sinh tình huống có vấn đề 
hoặc những chân lí khoa học mà HS chưa đủ trình độ để chứng minh, buộc phải công nhận 
thì cũng không thể sử dụng phương pháp này. 

 Cùng với việc thực hiện chương trình và SGK mới, vấn đề đổi mới PPDH đã được 
khẳng định. Việc đổi mới PPDH cần thực hiện một cách đồng bộ trên cơ sở đổi mới: mục 
tiêu, nội dung, phương tiện, tổ chức, đánh giá. PPDH cần đổi mới theo hướng phát huy tính 
tích cực nhận thức của HS. 
 Nói tới “PPDH tích cực” là nói tới các PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ 
động của người học. Tính tích cực biểu hiện trong hoạt động, nhưng đó phải là những hoạt 
động chủ động của chủ thể. Vì vậy, PPDH tích cực là cách dạy hướng tới việc học tập chủ 
động, chống lại thói quen học tập thụ động. PPDH tích cực không phải là độc quyền của một 
PPDH nào. 

Trong từng bài học, GV là người quyết định việc lựa chọn PPDH. Mỗi PPDH kể trên 
đều có thể phát huy tính tích cực nhận thức của HS. Vấn đề là ở chỗ người sử dụng biết lựa 
chọn và vận dụng đúng vào từng bài học phù hợp với trình độ nhận thức của HS và điều 
kiện của từng trường. Một bài dạy tốt là kết quả của việc phối hợp sử dụng nhiều PPDH một 
cách hợp lí. Môn học Tự nhiên và Xã hội là môn học tích hợp nhiều kiến thức của khoa học 
tự nhiên và khoa học xã hội nên càng đòi hỏi GV phải sử dụng phối hợp linh hoạt nhiều 
PPDH. 

 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1:  Làm việc cá nhân 
SV đọc cá nhân phần thông tin cơ bản rồi thảo luận các vấn đề sau:   
  - Tác dụng của phương pháp động não trong dạy học TN-XH. 
  - Các bước tiến hành khi sử dụng phương pháp động não. 

Nhiệm vụ 2 :  
Mỗi nhóm chọn và thiết kế một vấn đề trong chương trình TN-XH các lớp 1,2,3 có 

sử dụng phương pháp động não.  
Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp: 
- Mỗi nhóm cử đại diện dạy thử. 
- Các nhóm trao đổi, nhận xét phần trình bày, giảng viên tập hợp các ý kiến. 

 
Đánh giá  
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1. So sánh  phương pháp động não và phương pháp đàm thoại tìm tòi trong dạy học TN-
XH. 

2. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành bảng về các PPDH thường sử dụng trong 
dạy học Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học: 

  
TT Tên phương pháp Một số dấu hiệu đặc trưng 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………... 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………... 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 
 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 1. 
1:  a, c, đ. 
 2: Mỗi nhóm chọn đúng đối tượng để hướng dẫn HS quan sát. Các nhóm cử đại 

diện dạy thử theo các bước  của phương pháp quan sát. 
 

Thông tin phản hồi cho hoạt động 2. 
1: d 
 2: Trong quá trình dạy học, khuyến khích GV sử dụng phương pháp đàm thoại tìm 

tòi vì trong hình thức này, GV giống như người tổ chức sự tìm tòi, còn HS giống như người 
tự lực phát hiện kiến thức mới. Khi kết thúc cuộc đàm thoại, HS có được niềm vui của sự 
khám phá, trưởng thành thêm một bước về mặt tư duy, đồng thời được bồi dưỡng phương 
pháp tự học, tự nghiên cứu. Phương pháp vấn đáp tìm tòi tạo ra một không khí lớp học sôi 
nổi, thoải mái, hứng thú trong học tập của HS. 

 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 3. 
1. a, d 
 2. Một số vấn đề có thể tổ chức cho HS điều tra: 
a) Môn Tự nhiên và Xã hội: 
- Sinh hoạt gia đình 
- Tình trạng môi trường ở trường, ở địa phương 
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- Nghề nghiệp ở dịa phương 
b) Môn khoa học: 
 Điều tra nguyên nhân làm nguồn nước, không khí ở địa phương bị ô nhiễm. 
c) Môn Lịch sử và Địa lí: 
- Tìm hiểu lịch sử địa phương 
-  Điều tra tình hình dân số ở địa phương 
- Tìm hiểu về vấn đề đất, sử dụng đất,cải tạo và bảo vệ đất ở địa phương  
3. Đề tài: Giữ môi trường sống trong sạch ( bài 36 SGK môn TN&XH lớp 3 ) 
Bước 1: : Xác định mục đích, nội dungvà đối tượng điều tra 
- Mục đích:  

 + Tìm hiểu ảnh hưởng của rác thải đến: trường học; xung quanh trường học và nơi 
HS sống. 

+ Tìm ra nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục. 
- Nội dung: 

 + Liệt kê những nơi thường có rác và ảnh hưởng của rác thải 
+ Liệt kê những loại rác mà em thấy (giấy, chai, vỏ đồ hộp, thức ăn thừa, xác chết 

súc vật,….) 
+ Tìm nguyên nhân và ai là người thường gây ra rác thải. 
+ Rác thải ở đó được xử lí như thế nào ? 
- Đối tượng điều tra: 
+ Môi trường trường học, xung quanh trường học và nơi HS sống. 
+  GV, HS, người lao công, người dân địa phương. 
Bước 2: Tổ chức cho HS điều tra: 
 -  Việc điều tra thực hiện trước bài học. 
 -  Điều tra theo nhóm. Cụ thể như sau: 
Nhóm 1: Điều tra vấn đề rác thải ở các lớp học. 
Nhóm 2: Điều tra vấn đề rác thải  xung quanh trường học. 
Nhóm 3: Điều tra vấn đề rác thải ở nơi em sống (Ví dụ: khu tập thể cao tầng ). 
Nhóm 4: Điều tra vấn đề rác thải ở nơi em sống (Ví dụ: khu đông dân buôn bán ). 
Nhóm 5: Điều tra vấn đề rác thải ở nơi em sống (Ví dụ: khu đang cải tạo xây dựng 

). 
Tuỳ điều kiện thực tế của HS mà GV giao nhiệm vụ nhóm cho phù hợp 
- Hướng dẫn cho HS cách thức tìm hiểu, điều tra, thu thập thông tin để trả lời : 
+ Quan sát tại hiện trường.  
+ Phỏng vấn: phỏng vấn miệng (đối tượng: GV, HS, người lao công, người dân địa 

phương. 
+ Thu thập :  tranh ảnh, bài viết ( nếu có thể). 
 Bước 3: Tổ chức cho HS báo cáo kết quả điều tra: 
 HS báo cáo kết quả điều tra trước lớp và cả lớp cùng thảo luận để rút ra kết luân: 
+ Rác thải gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. 
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+ Đề xuất biện pháp khắc phục tình trạng rác thải gây ra ô nhiễm môi trường ở 
trường học; xung quanh trường học và nơi  HS sinh sống 

+ Định hướng những hành vi đúng cho HS 
 

Thông tin phản hồi cho hoạt động 4. 
1: Một số nội dung có thể sử dụng phương pháp thực hành : 
Lớp 1. “Đánh răng và rửa mặt” (môn Tự nhiên và Xã hội). 
Lớp 2. “Xác định phương hướng bằng Mặt Trời” (môn Tự nhiên và Xã hội). 
Lớp 3. “Sự chuyển động của Trái Đất”. (môn Tự nhiên và Xã hội). 
Lớp 4. “Cách sử dụng bản đồ” (môn Lịch sử và Địa lí) 
Lớp 5. “Lắp mạch điện” (môn Khoa học) 
2:  SV biết lựa chọn đúng nội dung, phương tiện để thiết kế bài thực hành. Các bước 

thực hành đúng quy trình, sáng tạo và có tính khả thi, trình bày rõ ràng. 
 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 5. 
1: a, b, d. 
 2: Một số thí nghiệm trong SGK môn Khoa học các lớp 4, 5 có thể thực hiện được 

trong giờ học: 
+ Không khí cần cho sự cháy. 
+ Sự co giãn vì nóng lạnh của nước . 
+ Sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ  
+ Một số tính chất của nước .  
+ Một số tính chất của không khí.  
+ Lắp mạch điện đơn giản.  
+ Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt... 

 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 6. 
  1: Tổ chức cho HS kể chuyện thông qua 3 bước như đã trình bày, HS được học tập 

tích cực và hiệu quả vì các em được hiểu truyện trước khi các em tự kể và đươc kể bằng 
ngôn ngữ của chính mình. Như vậy  các em không bị áp đặt bởi lối kể chuyện của GV và 
lời truyện trong SGK, hơn nữa trong tiết học nhiều HS được tham gia kể chuyện 

2: a, d. 
 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 7. 
Câu 1:  Phương pháp thảo luận và phương pháp hỏi đáp giống và khác nhau như 

sau: 
- Giống nhau: Cách tổ chức đối thoại giữa GV và HS; HS và HS; HS và GV .  
- Khác nhau: 
 + Hỏi đáp: GV là người chủ động nêu câu hỏi 
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 + Phương pháp thảo luận: GV giữ vai trò nêu vấn đề, gợi ý khi cần thiết và tổng kết 
thảo luận. Vai trò độc lập, tích cực và chủ động của HS cao hơn.  
 

Thông tin phản hồi cho hoạt động 8. 
 Đóng vai khác với đóng kịch, đóng tiểu phẩm như sau:  
 - Đóng kịch, đóng tiểu phẩm phải theo một kịch bản có sẵn. Nhưng khi đóng vai,  

GV chỉ cần đưa ra chủ đề hoặc tình huống đóng vai  (tuỳ theo trình độ của HS), còn cách 
giải quyết vấn đề, cách ứng xử, “kịch bản” cụ thể sẽ do HS tự xây dựng. 

- Để đóng kịch, đóng tiểu phẩm, HS phải được tập dượt trước một cách công phu 
dưới sự chỉ đạo của GV hoặc người phụ trách. Còn khi đóng vai, HS chỉ cần thảo luận 
nhóm để chuẩn bị trong một khoảng thời gian ngắn không quá 10 phút. 

- Đóng kịch, đóng tiểu phẩm đòi hỏi người đóng phải thể hiện trình độ diễn xuất, 
phải bảo đảm tính nghệ thuật. Còn đóng vai chỉ là điều kiện để HS tập thực hành những 
cách giải quyết vấn đề, cách ứng xử trong “tình huống” giả định. Vì vậy, điều quan trọng 
trong đóng vai không phải là tính nghệ thuật mà là cách giải quyết vấn đề, cách ứng xử có 
phù hợp hay chưa phù hợp . Cảm xúc của HS ra sao khi thực hiện cách ứng xử đó ?  
 

Thông tin phản hồi cho hoạt động 9. 
1: Những điểm giống nhau và khác nhau của trò chơi học tập và phương pháp đóng vai 
a) Giống nhau:  
- Là những PPDH đòi hỏi HS học tập bằng tham gia vào các hoạt động (diễn  xuất, 

chơi) với không khí học tập vui vẻ, thoải mái và có hiệu quả. 
b) Khác nhau: 
- Phương pháp đóng vai nhằm giải quyết một tình huống của nội dung học tập gắn 

liền với thực tế cuộc sống.  
- Phương pháp đóng vai chú ý hơn đến các tình huống học tập có tính sáng tạo.  

 - Khi tiến hành diễn xuất, chỉ có một số HS trực tiếp diễn xuất, các HS quan sát, 
thảo luận. 
 - Các trò chơi HS giúp HS củng cố và hệ thống hoá kiến thức, kĩ năng. 

- Trò chơi học tập giúp HS học tập với không khí vui vẻ, thoải mái “chơi mà học”. 
- Trò chơi huy động được phần lớn HS tham gia. 
2. Những ưu, nhược điểm gì khi thực hiện trò chơi học tập trong  dạy học TN-XH ở 

tiểu học ? 
 Uu điểm:  HS học tập thoải mái và củng cố, hệ thống hoá được kiến thức, kĩ năng. 
 Nhược điểm: không gian lớp học chật hẹp dễ gây ồn làm ảnh hưởng đến kết quả học 
tập của lớp và các lớp xung quanh. 

 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 10. 
1: Những điểm giống nhau và khác nhau của phương pháp động não và đàm thoại tìm 

tòi trong dạy học TN-XH: 
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a) Giống nhau:  
- Cách nêu vấn đề, câu hỏi và tổ chức đối thoại giữa GV với  HS; HS với HS, HS với 

GV. 
- GV  là người chủ động nêu hệ thống câu hỏi  
b) Khác nhau: 
- Đàm thoại tìm tòi:  
+ Nội dung câu hỏi bao quát tất cả các vấn đề của chương trình.  
+ HS ít bị hạn chế bởi thời gian suy nghĩ trả lời, cách trả lời. 
- Động não  
+ Hướng vào các vấn đề ít nhiều liên quan đến thực tế và có nhiều phương án trả lời 

đúng. 
+ HS phải trả lời nhanh, ngắn gọn. 
2: 
 

TT 
Tên phương 

pháp 
Một số dấu hiệu đặc trưng 

1. Phương pháp 
quan sát 
 

HS sử dụng các giác quan mà trước hết là cơ quan thị giác để thu thập 
thông tin. Sau đó HS phải xử lí các thông tin đã tìm được ( đối chiếu, 
so sánh, phân tích, tổng hợp.. ) để rút ra kết luận. 

2. Phương pháp  
 đàm thoại  
 
 

HS được dẫn dắt từng bước để phát hiện ra kiến thức mới hoặc ôn tập 
củng cố kiến thức đã học thông qua việc đối thoại giữa GV và HS theo 
một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lí của GV.  

3. Phương pháp 
điều tra 
 

HS được tổ chức học ở ngoài lớp để tìm hiểu  một vấn đề và sau đó xử 
lí các thông tin thu thập được  để rút ra kết luận, nêu ra các giải pháp 
hoặc kiến nghị. 

4. Phương pháp 
thực hành 

HS được trực tiếp thao tác trên đối tượng nhằm giúp HS hiểu rõ và 
vận dụng lí thuyết vào thực hành, luyện tập, hình thành kĩ năng. 

5. Phương pháp 
kể chuyện 

HS được tìm hiểu chuyện và tự kể câu chuyện bằng ngôn ngữ của 
chính mình . 

6. Phương pháp 
thí nghiệm 

HS (GV) tác động lên sự vật, hiện tuợng cần nghiên cứu. Qua quan sát 
các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm, HS thiết lập các mối quan hệ, 
giải thích các kết quả thí nghiệm để rút ra kết luận. 

7. Phương pháp 
thảo luận 

Mọi thành viên trong nhóm đều được tham gia thảo luận để giải quyết 
nhiệm vụ học tập được giao.  

8. Phương pháp 
đóng vai 
 

HS được thực hành  “làm thử” những cách giải quyết vấn đề, cách ứng 
xử trong “tình huống” giả định bằng cách diễn xuất một cách ngẫu 
hứng mà không cần kịch bản hoặc luyện tập trước. 
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9. Trò chơi  
học tập 

HS được tham gia chơi các trò chơi có nội dung gắn liền với bài học. 

10. Phương pháp 
động não 

HS phải tích cực suy nghĩ và trả lời nhanh. 

 

II . MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ 
XÃ HỘI (2 tiết). 
  
 
 
 

Thông tin cho hoạt động 1 
1. Các hình thức dạy học và các kiểu tiết học.  
Trong nhà trường phổ thông thường áp dụng các hình thức dạy học như: hình thức 

dạy học trong lớp, hình thức dạy học ngoài lớp, hoạt động ngoại khoá. 
 Các hình thức dạy học này cũng ược áp dụng phổ biến ở tiểu học nói chung và 
dạy học môn Tự nhiên và Xã hội nói riêng. Có thể khái quát các hình thức dạy học này 
thành hai hình thức chính: hình thức dạy học trong lớp và hình thức dạy học ngoài lớp 
và tham quan.  
 Hình thức dạy học trong lớp được tổ chức ở dạng tiết học. Hình thức này được áp 
dụng cho nhiều môn học. Có nhiều kiểu tiết học (trình bày kiến thức, kĩ năng mới, ôn tập, 
thực hành...), nhưng trong đó, tiết học trình bày kiến thức và kĩ năng mới là phổ biến hơn cả. 
Mỗi tiết học truyền thống thường có các bước: ổn định tổ chức lớp, kiểm tra bài cũ, giảng bài 
mới, củng cố, hướng dẫn HS làm bài tập ở nhà. Tuy nhiên, khi thiết kế các hoạt động dạy học 
nhằm phát huy tính tích cực của HS, các bước dạy học này không còn theo thứ tự và phân 
định rõ như trên. Thay vào đó là việc tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với từng bài 
học. 
Các hoạt động dạy học này đã được định hướng khá cụ thể trong SGV, GV cần vận dụng sao 
cho thích hợp với trình độ nhận thức của HS và điều kiện cơ sở vật chất, đồ dùng phục vụ 
dạy học của nhà trường. 

2. Các hình thức dạy học trong lớp.  
 Dạy học trong lớp ( cả một số tiết học ngoài lớp) thường áp dụng các hình thức: dạy 
học đồng loạt cả lớp, dạy học cá nhân và dạy học theo nhóm.  

 2.1. Dạy học đồng loạt cả lớp. 
 a) Những ưu điểm: 

 - Phù hợp với hình thức tổ chức dạy học theo trường, lớp  ở trường tiểu học hiện nay. 
 - GV dễ điều hành và quản lí lớp.  
 - GV dễ sử dụng các phương tiện dạy học hiện có để thực hiện bài dạy theo chương 
trình, ít lệ thuộc vào môi trường xung quanh. 
 - Trong một thời gian ngắn có thể thông báo được nhiều kiến thức. 

HOẠT ĐỘNG1: TÌM HIỂU HÌNH THỨC DẠY HỌC TRONG LỚP (1 
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 b) Những nhược điểm:  
 - GV làm việc nhiều, HS ít làm việc và nhận thức thụ động. 
 - HS phải quan sát, tiếp thu phần lớn kiến thức gián tiếp qua tranh, ảnh và ngôn ngữ, 
ít có điều kiện để thực hành, vận dụng kiến thức. 
 - HS cả lớp ít có điều kiện làm việc với các phương tiện học tập cá nhân để suy 
nghĩ, phát huy tính tích cực của bản thân trong học tập. 

 c) Những điểm cần chú ý: 
 - Phối hợp hình thức dạy học đồng loạt cả lớp với các hình thức dạy học theo nhóm 
và cá nhân. 
 -  Sử dụng hình thức này nên hướng vào các hoạt động định hướng nhiệm vụ học 
tập, HS trình bày báo cáo, GV bổ sung, kết luận vấn đề sau mỗi phần hoặc cuối bài học. 
Ngoài ra, hình thức này cần thiết khi GV sử dụng các PPDH như: kể chuyện,  thuyết trình 
giải thích một vấn đề khó hoặc tiến hành các tiết học kiểm tra.    

 2.2. Dạy học theo nhóm nhỏ. 
 a) Quan niệm:  

Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ tạo điều kiện cho mỗi thành viên đều được hoạt 
động tích cực, không thể ỷ lại  một vài người năng động và nổi trội hơn. Các thành viên 
trong nhóm giúp nhau tìm hiểu vấn đề trong không khí thi đua với các nhóm khác. Kết quả 
làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả chung của cả lớp. Trong dạy học Tự nhiên 
và Xã hội cần sử dụng nhiều hình thức dạy học này vì: 
 - Các kiến thức ở các bài học liên quan đến nhiều vấn đề xung quanh mà bản thân 
các em có thể chưa có điều kiện tiếp xúc trực tiếp, hoặc tiếp xúc mà chưa rõ, cần có sự trao 
đổi, thảo luận. 
 - Một số kiến thức khó và trừu tượng: các hoạt động kinh tế (nông nghiệp, công 
nghiệp, thương mại…), các chuyển động của Trái Đất,  luật, đạo, nhà nước… 
 Như vậy, GV cần xem xét các nội dung, PPDH ở từng  bài học để tiến hành cho HS 
học tập theo nhóm. 

 b) Những ưu điểm: 
 - HS  dễ học hỏi lẫn nhau, từng em có thể bộc lộ ý kiến của mình và nghe ý kiến của 
các bạn khác cùng hoàn thành nhiệm vụ hạn chế sự tiếp nhận thụ động từ GV. Hiệu quả 
dạy học sẽ cao. 
 - Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ mỗi HS có thể nhận rõ trình độ nhận thức 
của mình với bài học và thấy mình cần học hỏi thêm những gì.  
 - HS biết cách trình bày ý kiến của mình, biết nghe và lựa chọn để tiếp nhận ý kiến 
người khác và tập dượt chỉ huy người khác. 
  - GV có điều kiện quan sát theo dõi giúp đỡ cho các hoạt động của HS.  

 c) Những nhược điểm: 
 - Áp dụng phương pháp này bị hạn chế bởi không gian chật hẹp của lớp học dễ  gây 
ồn, ảnh hưởng tới các lớp học khác.  
 - Do thời gian hạn định của tiết học, nếu tổ chức không hợp lý sẽ làm mất thời gian, 
bài dạy khó hoàn thành.  



  Bản thảo 17/4/2005 47

 d) Những điểm cần lưu ý: 
 - Ở trường tiểu học, mỗi tiết học thường có từ 2 đến 4 hoạt động. Do vậy, cần đa dạng 
các hình thức học tập, không nên tổ chức hoạt động nhóm trong cả tiết học. Trong hoạt động 
nhóm, tư duy tích cực, rèn luyện kĩ năng của HS phải được phát huy và ý nghĩa quan trọng 
của phương pháp này là rèn luyện năng lực hợp tác giữa các thành viên trong tổ chức lao 
động. Cần lựa chọn nội dung, chủ đề phù hợp cho hoạt động học tập theo nhóm, tránh hình 
thức (chọn nội dung cho HS làm việc theo nhóm quá dễ hoặc mất nhiều thời gian). 
 - Các nhóm chỉ trình bày ý kiến trước lớp, khi đã trao đổi thống nhất giữa các thành 
viên trong nhóm (các thành viên trong nhóm chỉ có thể bổ sung chứ không thể phản đối ý 
kiến báo cáo của đại diện nhóm mình). 
 - GV cần linh hoạt trong việc chia nhóm theo từng tháng (có thể theo số lượng, theo 
trình độ nhận thức, theo vị trí) sao cho vừa thuận tiện trong việc theo dõi tổ chức học tập 
theo nhóm, vừa giúp các em ở các trình độ học tập khác nhau có thể trao đổi với nhau. 

 e) Một số hoạt động có thể tổ chức dạy học theo nhóm: 
 - Thảo luận một chủ đề. 
 - Ôn tập và tổng kết kiến thức. 
 - Tìm hiểu, điều tra một đề tài. 
 - Tiến hành thí nghiệm. 
 - Tiến hành trò chơi. 
 - Kiểm tra chéo giữa các nhóm theo tiêu chí do GV đưa ra… 

 2.3. Dạy học cá nhân.  
 a) Quan niệm:  

Dạy học cá nhân là hình thức GV dạy trực tiếp cho một cá nhân hoặc  GV có thể  sử 
dụng các tài liệu, phương tiện dạy học (phiếu học tập, sách bài tập, câu hỏi trắc nghiệm trên 
máy tính…) giao việc cụ thể cho từng HS. GV cũng có thể yêu cầu từng em tự làm một số 
thí nghiệm, sưu tầm tranh ảnh, làm đồ dùng dạy học, điều tra… Từng HS hoàn thành nhiệm 
vụ học tập được giao.  
 Hình thức dạy học cá nhân cần được sử dụng trong dạy học TN-XH vì: 
 Có nhiều kiến thức HS đã tri giác được ở môi trường sống xung quanh. Tuy nhiên, 
các em chưa nhận thức đầy đủ và thường có những thắc mắc khác nhau về những kiến thức 
này. 

 b) Những ưu điểm:  
 Hoạt động tích cực của cá nhân là cơ sở hình thành toàn bộ nhân cách của HS. Dạy 
học các nhân sẽ tạo điều kiện cho:  
 + GV có thể giúp đỡ những em kém, bồi dưỡng cho HS khá giỏi . 
 + Tạo ra mối quan hệ thân mật, hợp tác giữa GV và từng HS trên cơ sở tôn trọng 
nhân cách các em trong học tập.  
 + Thông qua giao việc cụ thể cho từng HS, buộc HS phải tích cực hoạt động, tự 
mình  phát hiện ra kiến thức. 
 + Hình thức dạy học này cũng phù hợp với chương trình học tập dành cho những 
lớp ghép. 
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 c) Những nhược điểm:  
 Trong một tiết học, khó có thể sử dụng nhiều thời gian cho hình thức dạy học này, 
vì ảnh hưởng đến việc hoàn thành nội dung bài học.  

 d)  Một số  hoạt động có thể dạy học cá nhân trong môn Tự nhiên và Xã 
hội:   

+ HS làm việc với phiếu học tập: Phiếu thực hành, phiếu kiểm tra, phiếu giao 
việc… 
+ Làm các bài tập, bài thực hành. 
+ Tự làm thí nghiệm đơn giản. 
+ Tự làm đồ chơi. 
+ Các hoạt động học tập độc lập (sưu tầm tranh, ảnh, mẫu vật, làm đồ dùng học tập, 
điều tra… 
+ GV giúp đỡ cá nhân trong học tập nội khoá và ngoại khoá.  
 
Nhiệm vụ. 
 Nhiệm vụ 1.  Làm việc cá nhân. 
SV nghiên cứu SGK, SGV và các tài liệu: 

 - Giáo dục học, Giáo trình đào tạo GV tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2 , NXB Giáo 
dục 1998, Nguyễn Sinh Huy (chủ biên), Nguyễn Hữu Dũng, trang 137-155. 
 - Một số vấn đề cơ bản về Giáo dục và PPDH ở tiểu học, Đỗ Đình Hoan, NXB Giáo 
dục-1996, (trang 58- 60). 
 - Lí luận dạy học địa lí, Nguyễn Dược- Nguyễn Trọng Phúc, NXB Đại học Quốc 
gia Hà Nội, năm 1998 (trang 65-83). 
 Nhiệm vụ 2. Thảo luận nhóm 

Các nhóm thảo luận theo các vấn đề sau:  
 a) Những nội dung dạy học nào cần sử dụng hình thức dạy học theo nhóm, lớp, 
cá nhân? 
 b) Hãy lấy một số ví dụ cụ thể trong SGK Tự nhiên và Xã hội các lớp 1, 2, 3 có thể tổ 
chức hoạt động dạy học cá nhân. 
 Nhiệm vụ 3. Làm việc cả lớp 

- SV trình bày kết quả thảo luận. Giảng viên kết luận. 
 

Đánh giá  
So sánh một số điểm khác nhau về ưu, nhược điểm chính của dạy học đồng loạt cả 

lớp, dạy học theo nhóm và dạy học cá nhân rồi điền vào bảng: 
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Thông tin cho hoạt động 2 
1. Dạy học ngoài lớp (vườn trường, sân trường...). 

 Môn Tự nhiên và Xã hội có nhiều nội dung gắn liền với môi trường tự nhiên, xã hội 
của địa phương, nơi các em HS đang sinh sống. Có thể lựa chọn các đối tượng thực tế liên 
quan đến các nội dung này cho việc dạy học ngoài lớp.  

 a) Những ưu điểm: 
 - Một số PPDH TN-XH khó thích hợp với không gian chật hẹp của lớp học. Tổ 
chức dạy học ngoài lớp sẽ thích hợp cho việc sử dụng các PPDH (quan sát thiên nhiên, các 
trò chơi…), dễ gây hứng thú và học tập tích cực cho HS 
 - Tổ chức tiết học ngoài lớp  sẽ giúp HS  tri giác trực tiếp đối tượng và ghi nhớ tốt, 
không phải tri giác gián tiếp qua các phương tiện dạy học. HS sẽ hình thành những biểu 
tượng rõ ràng về thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh. Các em vừa nâng cao hiệu quả 
quan sát vừa tích luỹ được nhiều tài liệu qua tri giác làm cơ sở cho tư duy. 
 - HS có điều kiện gần gũi, hiểu biết thêm về thiên nhiên, từ đó có ý thức bảo vệ 
thiên nhiên môi trường sống xung quanh.  
 - Những hoạt động ngoài lớp còn là cơ hội để các em bộc lộ cá tính, năng khiếu, sở 
trường, đồng thời có tác dụng hình thành thói quen hợp tác, tương trợ học hỏi lẫn nhau.  

 b) Những nhược điểm: 

Ưu điểm Nhược điểm 
Các hình 
thức dạy 
học 

Tổ chức 
lớp 

Sử dụng các phương 
pháp, phương tiện dạy 
học 

Tổ chức 
lớp 

Sử dụng các phương 
pháp, phương tiện dạy 
học  

Dạy học 
đồng loạt 
cả lớp 

a)........... 
.............. 
.............. 

d)................................. 
.................................... 
..................................... 

g)........... 
.............. 
.............. 

k)................................. 
.................................... 
..................................... 

Dạy học 
theo nhóm 

b)........... 
.............. 
.............. 

đ)................................. 
.................................... 
..................................... 

h)........... 
.............. 
.............. 

l)................................. 
.................................... 
..................................... 

Dạy học cá 
nhân 

c)........... 
.............. 
.............. 

e)................................. 
.................................... 
..................................... 

i)........... 
.............. 
.............. 

m).................................
.................................... 
..................................... 

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU HÌNH THỨC DẠY HỌC 
NGOÀI LỚP VÀ THAM QUAN (1 tiết). 
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 - Khó quản lí HS . 
 - Môi trường có thể tác động tới kết quả học tập và sức khoẻ của GV và HS. 
 - Tốn thời gian đi lại, ổn định tổ chức lớp ảnh hưởng đến kết quả tiết học. 

 c) Những điểm cần chú ý: 
 - Môi trường học tập phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khoẻ HS (không 
nóng, rét, gió mạnh…) và nề nếp học tập chung của trường. 
 - Những tác động của môi trường tới thời điểm diễn ra tiết học làm ảnh hưởng khả 
năng sử dụng các PPDH (sương mù, mưa, nắng…). 
 - GV cần tìm hiểu kĩ hiện trường tiết học, chuẩn bị tốt giáo án phù hợp với dạy học 
ngoài lớp (Xác định đối tượng học tập chính  phù hợp với trọng tâm bài dạy; nêu các câu 
hỏi bài tập lôi cuốn sự chú ý của HS vào bài học, hạn chế tối đa sự phân tán chú ý học tập 
của HS khi học ngoài hiện trường). 
 - Thời gian tiết học có hạn (không quá 40 phút), do vậy việc tổ chức dạy học ngoài 
lớp ở các địa điểm gần trường là tốt nhất. 

2. Tham quan.  
 2.1. Tham quan có vai trò quan trọng trong dạy học Tự nhiên và Xã hội:  

 - Tạo điều kiện để HS tiếp xúc với thiên nhiên, xã hội xung quanh làm cho HS vừa 
giúp các em có các biểu tượng sinh động cụ thể vừa giúp các em bổ sung, mở rộng nhận 
thức ra cả hoạt động bên ngoài nhà trường. Các em cũng có điều kiện vận dụng kiến thức 
học tập vào đời sống. 
 - Giúp HS có điều kiện tiếp cận với thực tiễn để nhận thức các quy tắc giao tiếp xã 
hội, tuân thủ luật pháp, nâng cao ý thức tập thể tinh thần tương trợ trong cộng đồng. 
 - Tham quan tạo ra hình thức vận động cơ thể, thay đổi môi trường góp phần giáo 
dục thể chất cho HS. 

 2.2.  Một số hình thức tham quan: 
 - Tham quan các cơ sở văn hoá, xã hội ở địa phương. 
 - Tham quan các di tích lịch sử và các nhà bảo tàng. 
 - Tham quan các cơ sở kinh tế: các nhà máy, đồng ruộng, cảng biển… 
 - Tham quan môi trường tự nhiên (rừng cây, các dạng địa hình phổ biến, phong 
cảnh đẹp… 

 2.3. Các bước tiến hành: 
 a) Chuẩn bị. 

 - Chuẩn bị của GV:  
 + Lập kế hoạch tham quan cho năm học để có kế hoạch chuẩn bị. 
 + Có kế hoạch khoa học, tỉ mỉ cho từng buổi tham quan (xác định mục đích, địa 
điểm, thời gian, lộ trình, phương tiện và những thông tin cần thiết cần cung cấp cho HS 
trước khi tham quan). 
 + GV cần chuẩn bị các câu hỏi định hướng tham quan, các hình thức tổ chức dạy 
học trong khi tiến hành tham quan. 
 + Các hình thức giúp HS thu thập thông tin: quan sát, phỏng vấn, thu thập hiện vật, 
tư liệu, tranh ảnh... 
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 + Chuẩn bị tốt hậu cần đối với cuộc tham quan cho phù hợp : thuốc chữa bệnh, thực 
phẩm, quần áo cho HS.  
 - Chuẩn bị của HS. 
 + Chuẩn bị tư trang, thực phẩm, nước uống... cần thiết cho chuyến đi. 
 + Chuẩn bị giấy bút ghi chép, túi đựng các vật thu thập... 

 b)  Tiến hành tham quan: 
 -  Khi đến các địa điểm tham quan,  GV cần yêu cầu HS chào hỏi lễ phép.  
 - Khi tham quan phải tôn trọng các quy định về giao tiếp xã hội, tiếp xúc với máy móc, 
hiện vật an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, chú ý bảo vệ an toàn tính mạng và sức khoẻ ... 
 - Trong khi tham quan cần hướng dẫn HS quan sát, ghi chép, trả lời các câu hỏi của HS.  
 c)  Tổng kết tham quan: sau buổi tham quan cần tổng kết, rút kinh nghiệm:  
 - GV giải đáp những thắc mắc còn tồn tại của HS. 
 - GV hướng dẫn HS viết báo cáo thu hoạch sau buổi tham quan (trưng bày tài liệu 
hiện vật, viết báo cáo, phiếu điều tra...) 
 - Đánh giá HS về mặt nhận thức, ý thức chấp hành các quy định trong chuyến tham quan. 

 d) Một số lưu ý: 
 - Nội dung tham quan phải phục vụ thiết thực cho chương trình môn học nội khoá. Do 
vậy, nên tổ chức tham quan khi mở đầu học một chủ đề, hoặc sau khi học xong một chủ đề. 
 - Tùy theo điều kiện từng trường, cần tổ chức tham quan kết hợp với nhiều môn học 
khác để tăng hiệu quả. Ví dụ: ở một số tỉnh lân cận, thường tổ chức cho HS thăm thủ đô Hà 
Nội. Đây là nơi có nhiều địa điểm có thể tham quan như Lăng Bác Hồ, Bảo tàng Lịch sử, 
Bảo tàng quân đội, Vườn thú Thủ Lệ...phục vụ cho nhiều môn học ở bậc Tiểu học. 

 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1: Làm việc cá nhân: 
SV nghiên cứu trước SGK, SGV và các tài liệu: 

 - Giáo dục học, Giáo trình đào tạo GV tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2, NXB Giáo 
dục 1998, Nguyễn Sinh Huy (chủ biên), Nguyễn Hữu Dũng, trang 156-166. 
 - Giáo trình PPDH môn Tự nhiên và xã hội , Nguyễn Thượng Giao, NXB Giáo dục-
1998, trang 75-86. 
  Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm: 
 1. SV thảo luận nhóm, theo các câu hỏi: 
 -  Phân tích những ưu, nhược điểm của dạy học ngoài lớp và tham quan. Theo bạn, 
những ưu điểm nào là cơ bản ? 
 - Vì sao có nhiều ưu điểm, nhưng ở nhiều trường, dạy học ngoài lớp và tham quan 
vẫn ít được sử dụng trong dạy học Tự nhiên và Xã hội? 
 2. SV xem băng hình về tham quan bảo tàng địa phương (Tham quan phòng trưng 
bày Văn hoá Đông Sơn, Bảo tàng Thanh Hoá) và  thảo luận các vấn đề sau: 
 - Lựa chọn nội dung tham quan đã phù hợp chưa? 
 - Công tác tổ chức đã thực hiện trong buổi tham quan như thế nào? 
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 - HS đã có thái độ học tập như thế nào? 
 - Để phù hợp với điều kiện địa phương mình, bạn có thể sửa đổi gì cho phù hợp ?  

Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp. 
SV trình  bày kết quả thảo luận nhóm. Giảng viên khái quát, kết luận. 

  
Đánh giá  
1: Bài học có nội dung như thế nào thì sử dụng hình thức dạy học ngoài lớp? Cho 

một số ví dụ. 
 2: Bạn hãy trình bày kế hoạch một buổi tham quan cho HS lớp 4, hoặc lớp 5. 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG: 
 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 1. 
a) Dễ quản lí lớp.                  

 b) Tăng cường ý thức tự giác cho HS trong việc thực hiện nội quy của nhà trường. 
 c) Giúp HS có ý thức độc lập trong học tập. 

d) Thuận tiện cho việc sử dụng các phương pháp dùng lời, cần ít các phương tiện dạy học 
cá nhân. 
 đ) Sử dụng được các PPDH phát huy tính tích cực của HS trong học tập: thảo luận 
nhóm, đàm thoại, quan sát…và các phương tiện dạy học cá nhân. 
 e) Sử dụng được các PPDH phát huy tính tích cực của HS trong học tập: đàm thoại, 
quan sát … 
 g) Hạn chế ý thức tự giác, tự quản của HS. 
 h) Dễ gây ồn, ảnh hưởng tới các lớp học khác. 
 i) phức tạp, khó điều hành. 
 k) Khó sử dụng các PPDH tích cực và các phương tiện học tập cá nhân của HS. 
 l) Tốn nhiều thời gian.  

m) hạn chế năng lực hợp tác trong việc xây dựng bài. 
 

Thông tin phản hồi cho hoạt động 2. 
1: Nội dung các bài học có thể sử dụng hình thức dạy học ngoài lớp là: 
- Nội dung phản ánh các đối tượng ngoài thiên nhiên, xã hội ở xung quanh các em. 
- Các đối tượng được lựa chọn cho việc học tập ngoài lớp không ở xa trường học ít 

chịu tác động của môi trường xung quanh.  
- Dung lượng kiến thức đủ đảm bảo cho phần lớn tiết học. 
Ví dụ, Bài 56,57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên; Bài 39: Vẽ tranh mô tả cuộc 

sống ở địa phương (SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 3)... 
 2: Kế hoạch một buổi tham quan cho HS lớp 4, hoặc 5: 
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 Bước 1: Lựa chọn các di tích lịch sử, văn hóa, phong cảnh thiên nhiên, hoạt động 
kinh tế-xã hội  chính ở địa phương (tỉnh, huyện và các vùng lân cận). Lựa chọn các nội 
dung bài học liên quan đến các di tích này. Xác định mục đích của buổi tham quan.  
 Bước 2: Dự kiến tuyến, điểm tham quan và thời gian tham quan cho từng tuyến, 
điểm này. 
 Dự kiến các nội dung HS sẽ tham quan, phù hợp cho từng tuyến, điểm. 
 Bước 3: Dự trù kinh phí, chuẩn bị các điều kiện vật chất, y tế...và dự kiến các tình 
huống, biện pháp xử trí có thể xảy ra trong quá trình tham quan. 
 Bước 4: Tiến hành tham quan .  
 

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CÁC MÔN TN-XH Ở TIỂU HỌC (2 tiết). 
  
  
 
 

Thông tin cho hoạt động 1 
Tự nhiên và Xã hội là môn học sử dụng nhiều loại đồ dùng dạy học nhất trong các 

môn học ở tiểu học: tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, mẫu vật, thiết bị dụng cụ thí nghiệm...Phần 
lớn các bài học đều sử dụng các đồ dùng dạy học trực quan hoặc các dụng cụ thí nghiệm 
thực hành...Tuy nhiên, các trường thường chỉ trang bị được các đồ dùng tối thiểu nhất theo 
quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành cho từng lớp (Ví dụ Quyết định số 4436- 
QĐ/BGD&ĐT  ban hành ngày 30  tháng 9 năm 2002 và Quyết định số 
12/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2003...) Ngoài các đồ dùng dạy học được 
trang bị, GV cần làm và sưu tầm một số đồ dùng dạy học đơn giản phục vụ dạy học. 
 Các đồ dùng tự làm hoặc sưu tầm của GV và HS  có tác dụng:  
 - Góp phần bổ sung những thiếu thốn về đồ dùng dạy học của các nhà trường và 
nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học. 
 - Các đồ dùng dạy học tự làm sẽ phù hợp với đối tượng HS ở từng địa phương khác 
nhau đáp ứng kịp thời việc đổi mới PPDH.  
 - Thông qua việc tự làm hoặc sưu tầm các đồ dùng dạy học còn tạo điều kiện giúp 
HS học tập tích cực theo định hướng “ Học qua làm” mà nhiều nước trên thế giới đang áp 
dụng. 

1. Những đồ dùng dạy học cần sưu tầm:  
 1.1. Tranh ảnh, băng hình:  Nguồn tranh ảnh, băng hình sưu tầm cho dạy học rất 
phong phú có thể khai thác từ các phương tiện thông tin đại chúng: sách, báo, lịch treo 
tường, truyền hình, mạng intenet... 
 1.2. Các mô hình, mẫu vật, dụng cụ thí nghiệm đơn giản: Các phương tiện này có 
thể khai thác trực tiếp từ thiên thiên, xã hội (các mô hình tự chế tạo, các loại lá cây, hoa, 
đất, đá, sản phẩm của một số hoạt động kinh tế nông nghiệp, công nghiệp...). 

HOẠT ĐỘNG 1: TỰ LÀM VÀ SƯU TẦM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC (1tiết) 
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2. Một số đồ dùng dạy học GV có thể tự làm. 
 Tùy theo đồ dùng dạy học tự làm, có thể lựa chọn một số dụng cụ, nguyên vật liệu, 
hóa chất sau:  

 2.1. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu, hóa chất. 
 a) Các dụng cụ cần thiết: bộ đồ mổ, khay mổ, bơm tiêm, dao kéo, cưa, bào, đục, đe 
gỗ, màu vẽ, bút vẽ, thước đo chiều dài, cốc đo thể tích... 
 b) Nguyên vật liệu.  
  Các mảnh sắt, tôn, mảnh gỗ, các tấm nhựa, vỏ chai, dây điện, dây buộc, bìa, giấy 
trắng, giấy màu, bóng điện, một số động cơ điện cỡ nhỏ (đinamô xe đạp, mô tơ điện trong 
các đồ chơi hỏng... 

 c) Hóa chất. 
 - Dung dịch phoocmôn, nồng độ từ 10 đến 30%. Nếu không có phoocmôn có thể 
thay thế bằng dung dịch phèn chua, dung dịch muối ăn đậm đặc, cồn 90o... 
 - Một số lọai axit, cồn, muối, nước cất... 
 Ngoài các dụng cụ, nguyên vật liệu truyền thống này, phải kể tới máy tính điện tử 
với các phần mềm hỗ trợ, là công cụ đắc lực cho việc thiết kế các thiết bị dạy học cần thiết. 

 2.2. Gợi ý tự làm một số thiết bị dạy học. 
 a) Mẫu vật:  

 - Các loại mẫu vật thường sử dụng trong dạy học chủ đề về con người và sức khỏe, 
động vật, thực vật là: các loại mẫu vật ngâm, mẫu vật ép, mẫu vật khô    
 - Các mẫu vật tự nhiên: các mẫu vật về đá, kim loại, sành sứ...thường dược sử dụng 
trong dạy học về Khoa học, Lịch sử và Địa lí. 

 b) Sơ đồ, tranh, ảnh tự tạo: 
 - Sơ đồ: có các loại sơ đồ phản ánh không gian ở một khu vực cụ thể không lớn 
(thường dùng trong dạy học Lịch sử) và sơ đồ về mối quan hệ nhằm khái quát hóa kiến 
thức (dùng ở nhiều môn học). GV có thể tự thiết kế các sơ đồ nhằm khái quát kiến thức, 
giúp cho HS phát triển tư duy trừu tượng.  
 - Tranh, ảnh tự tạo: tự vẽ một số bức tranh đơn giản và chụp một số bức ảnh phục 
vụ cho các bài dạy. Các bức tranh, ảnh có thể đưa vào máy tính và in các kích cỡ khác 
nhau.  

 c)  Làm các thiết bị thí nghiệm đơn giản. 
 Nhiều thí nghiệm đơn giản GV có thể tự làm: thí nghiệm chứng minh không khí có 
trọng lượng, không khí nóng bốc lên cao, cây hút hơi nước và thoát hơi nước,... 

 d)  Các phiếu học tập,  bảng tổng kết, lược đồ, bản đồ, sơ đồ trống... 
  Trong các đồ dùng dạy học này, các phiếu học tập, phiếu giao việc cho các bài học 
là cần thiết nhất. Các loại phiếu này tạo điều kiện cho GV có thể áp dụng các PPDH tích 
cực, phù hợp với đối tượng HS.   
 e) Bộ đồ ghép hình tự tạo (ghép một số mô hình đơn giản bằng mút, xốp),  đồ chơi 
cá nhân cho trẻ em (chong chóng, tàu ngầm...) 

 
Nhiệm vụ. 
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Nhiệm vụ 1.  Làm việc cá nhân: 
1. SV đọc trước các sách: 

 - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất và 
thiết bị dạy- học ở nhà trường phổ thông Việt Nam; Trần Quốc Đắc (chủ biên)- Nguyễn 
Cảnh Chi- Nguyễn Thượng Chung- Nguyễn Thị Huỳnh Liễu- Phan Thế Mĩ- Đào Như Phú- 
Trần Doãn Qưới- Đàm Hồng Quỳnh- Lê Ngọc Thu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; trang 
160-169. 
 - Giáo trình PPDH môn Tự nhiên và xã hội , Nguyễn Thượng Giao, NXB Giáo dục-
1998, trang 110-132. 
 - SGK, SGV, tạp chí "Thế giới trong ta" số 6,7 năm 2004, trang 18,19 và xem các 
thông tin trên. 
 2. SV làm các bài tập: Tìm hiểu các phương tiện trực quan tối thiểu dùng cho các 
bài học Tự nhiên và Xã hội rồi điền vào chỗ trống của các câu sau: 
 - Các đồ dùng cho dạy học các lớp 1, 2, 3: 
 + Các đồ dùng sẵn có theo chương trình gồm:…...…………....................……… 
.………………………………………………………………............................…....……… 
 + Những đồ dùng cần sưu tầm gồm:……..………………………........................ 
……………………………………………………………………………............................. 
 + Những đồ dùng GV, HS phải tự làm gồm:……………...…………................... 
…………………………………………………………………………….............................. 
 - Các đồ dùng cho dạy học các lớp 4, 5:  
 + Các đồ dùng sẵn có theo chương trình là:…................…………………..……. 
.…………………………………………………………………...…………........................... 
 + Những đồ dùng cần sưu tầm là:…………..……….....................………............ 
…………………………………………………………………..........................................… 
 + Những đồ dùng GV, HS phải tự làm là:……….................…………………….. 
……………………………………………………………...............................…………....... 
 Nhiệm vụ 2: Làm việc theo nhóm: 

 Mỗi nhóm tự  làm các đồ dùng dạy học sau: 
 - Nhóm 1, 2: Thiết kế 3 phiếu học tập cho HS làm việc theo nhóm ở một bài học 
của chương trình  lớp 1, 2, 3. 
 - Nhóm 3, 4 : Thiết kế 2 phiếu học tập cho HS làm việc theo nhóm ở một bài học 
của chương trình  lớp 4, 5. 
 Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp: 

Các nhóm trình bày sản phẩm, thảo luận, GV góp ý, đánh giá.  
 

Đánh giá  
 Các nhóm hãy tự làm một số đồ dùng dạy học :  

 - Nhóm 1, 2 làm mô hình học tập đơn giản sử dụng cho nhiều tiết học. 
 - Nhóm 3, 4 làm bộ tranh ảnh sử dụng qua máy chiếu.   
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Thông tin cho hoạt động 2 
1. Các nguyên tắc sử dụng đồ dùng dạy học. 

 Theo các nhà nghiên cứu, có năm nguyên tắc : 
 -  Sử dụng đúng mục đích. 
 Sử dụng đồ dùng dạy học theo mục đích mà môn học đặt ra và được cụ thể ở từng 
bài học. Các đồ dùng dạy học được sử dụng phải phù hợp với các hoạt động dạy học 
(phương tiện dành cho biểu diễn trên lớp cần có kích thước lớn, dùng cho HS học tập cá 
nhân và nhóm chỉ cần kích thước vừa và nhỏ) 
 -  Sử dụng đúng lúc.  
 Đồ dùng dạy học phải được sử dụng vào lúc cần thiết, lúc HS cần  và phù hợp với 
trạng thái tâm lí HS mà GV đã tạo ra trong tiết học. Ngoài ra cũng cần có các đồ dùng đựoc 
trưng bày thường xuyên trong phòng học nhằm khắc sâu và củng cố kiến thức… 
 -  Sử dụng đúng chỗ. 
 Khi sử dụng đồ dùng dạy học cần tìm vị trí để trình bày cho hợp lí, sao cho HS ngồi 
ở các vị trí trong lớp đều có thể tiếp nhận thông tin từ  đồ dùng dạy học.  
 -  Sử dụng đúng mức độ và cường độ. 
 Nội dung và phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học phải phù hợp với yêu cầu của 
tiết học và trình độ tiếp thu kiến thức của HS. 
 - Kết hợp sử dụng thiết bị dạy học đã được trang bị với việc tận dụng khai thác, sử 
dụng cơ sở vật chất kĩ thuật ngoài xã hội. 
 Cơ sở vật chất ngoài xã hội cung cấp một nguồn thông tin phong phú mà trường học 
không thể trang bị được (hệ thống truyền hình, mạng internet, các công nghệ sản xuất), vì 
vậy, việc sử dụng phương tiện dạy học cần tính đến các phương tiện này. 

2. Sử dụng dạy học theo các nhóm đồ dùng dạy học. 
 2.1. Sử dụng tranh, ảnh. 

 a) Vai trò của tranh, ảnh:. 
 Tranh là tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực bằng đường nét và màu sắc. 
 Ảnh là hình người, vật, phong cảnh thu được bằng khí cụ quang  học (như máy 
ảnh).  

Phần lớn hình ảnh của các bài học trong SGK Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học là tranh 
và ảnh (nhất là các lớp 1,2,3). Các tranh ảnh giáo khoa gồm: hệ thống tranh, ảnh giáo khoa 
treo tường và hệ thống tranh ảnh trong SGK. Trong đó, hệ thống tranh, ảnh trong SGK 
được sử dụng phổ biến ở phần lớn các bài học.  

Tranh ảnh giáo khoa có vai  trò quan trọng:  
* Tranh: 

HOẠT ĐỘNG 2 : SỬ DỤNG CÁC ĐỒ DÙNG DẠY HỌC (1 tiết) 
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Tranh có những ưu điểm:  
- Các đối tượng thể hiện trên tranh đã được lựa chọn, khái quát hoá nhằm thể hiện 

rõ những đặc điểm chính về bên ngoài và cả các đặc điểm bên trong của đối tượng.  
- Qua bức tranh người ta có thể phản ánh được cả các sự vật, hiện tượng cụ thể và 

sự vật, hiện tượng trừu tượng với kích thước khác nhau.  
Tuy vậy, sử dụng tranh dạy học cũng có những hạn chế: tính thẩm mĩ của tranh 

thường không cao, xây dựng một bức tranh cho dạy học khó hơn ảnh. 
* Ảnh:  
 Ảnh có những ưu điểm: Hình ảnh mà ảnh thu được về sự vật, hiện tượng là hình 

ảnh thật của chúng ngoài thực địa. Các bức ảnh thường có tính nghệ thuật, tính trực quan 
rất cao dễ thu hút sự chú ý, hứng thú của HS trong học tập.  

Ảnh có những hạn chế: Các loại ảnh giáo khoa phần lớn phản ánh tương đối tốt các 
biểu tượng, những đặc điểm bên ngoài của các đối tượng cụ thể. Những đặc điểm bên 
trong, bản chất của các sự vật, hiện tượng thường ít phản ánh được. Tính khái quát của ảnh 
thường không cao. Trong một bức ảnh, ngoài đối tượng chính cần thể hiện, còn có các chi 
tiết phụ ít liên quan đến bài học dễ làm phân tán sự quan sát của HS vào đối tượng chính.  
 Tranh ảnh được sử dụng trong SGK Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học có hai chức năng 
chính:  là  nguồn kiến thức và cũng là phương tiện nhận thức. Do đặc điểm nhận thức của 
HS nên trên mỗi bức tranh , ảnh, phần lớn chỉ thể hiện một số lượng ít các đối tượng. 

 b) Các bước sử dụng: 
 - Giảng bài mới.  

Sử dụng tranh, ảnh qua các bước: giới thiệu tên tranh, ảnh và mục đích sử dụng; tổ 
chức hướng dẫn, chỉ đạo HS học tập trên tranh ảnh để HS lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ 
năng; GV kết luận, sửa chữa các sai sót của  HS . 
 - Bước củng cố kiểm tra bài cũ và hướng dẫn HS học bài ở nhà. 

 GV có thể dựa vào đặc điểm chi tiết hay nổi bật của tranh ảnh để củng cố hay kiểm 
tra bài cũ. GV hướng dẫn HS học bài ở nhà qua hệ thống tranh ảnh trong SGK. 

 2.2. Sử dụng các mô hình giáo khoa và mẫu vật.  
 - Mô hình giáo khoa, mẫu vật là phương tiện dạy học trực quan phản ánh đầy đủ 
không gian 3 chiều và cả hoạt động của đối tượng. Mô hình giáo khoa và mẫu vật không 
những giúp HS khai thác kiến thức, rèn luyện kĩ năng mà còn giúp các em thực hành tốt. 
Tuy nhiên, do phần lớn phương tiện có giá thành cao, số lượng sử dụng còn hạn chế nên chỉ 
dùng để giảng bài mới.  

- Các bước sử dụng trên lớp gồm: giới thiệu mô hình, mẫu vật và đặt vấn đề cho bài 
học; HS thực hành sử dụng mô hình và mẫu vật để khai thác kiến thức có sự hướng dẫn của 
GV; HS báo cáo kết quả, GV dùng mô hình, mẫu vật bổ sung và kết luận các ý chính. 

 2.3. Sử dụng bản đồ, sơ đồ. 
 - Sơ đồ: hình vẽ quy ước, sơ lược nhằm mô tả một đặc trưng nào đó của sự vật hay 
một quá trình nào đó.  
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- Bản đồ địa lí là mô hình kí hiệu hình tượng không gian của các đối tượng và hiện 
tượng tự nhiên, xã hội, được thu nhỏ, được tổng hợp hoá theo một cơ sở toán học nhất định 
nhằm phản ánh vị trí, sự phân bố và mối tương quan của các đối tượng và hiện tượng, cả 
những biến đổi của chúng theo thời gian để thoả mãn mục đích yêu cầu đã định trước (định 
nghĩa của K.A. Xalisev được nhiều người thừa nhận). 
 So với tranh ảnh, mô hình và băng hình, bản đồ, lược đồ, sơ đồ không phản ánh các 
đối tượng như thật mà phải sử dụng hệ thống kí hiệu (ngôn ngữ bản đồ). Do vậy, bản đồ, sơ 
đồ có thể phản ánh được cả những đối tượng có kích thước lớn, cả các đối tượng cụ thể và 
trừu tượng…Đây là điều kiện quan trọng giúp GV có thể sử dụng phương tiện này để rèn 
luyện kĩ năng, phát triển tư duy. Tuy nhiên, vì phải sử dụng ngôn ngữ riêng, nên tính thẩm 
mĩ không bằng tranh, ảnh và ít thu hút được sự chú ý của HS nhỏ tuổi, HS phải tri giác gián 
tiếp các sự vật, hiện tượng qua ngôn ngữ riêng. Do vậy, đến lớp 4,5 nhóm phương tiện này 
mới được dùng phổ biến. Sử dụng bản đồ, sơ đồ cần kết hợp với tranh ảnh, dụng cụ học tập 
khác để bổ sung những ưu điểm cho nhau. 
 Có thể sử dụng kết hợp bản đồ, sơ đồ với bản đồ, sơ đồ trống để củng cố, kiểm tra 
kiến thức và phát huy sự tìm tòi của HS. 
 - Sử dụng bản đồ thường theo các bước: 
 Bước 1: cho HS tìm hiểu chủ đề của bản đồ, sơ đồ, các đối tượng chính thể hiện. 
 Bước 2: cho HS làm việc với bản đồ, sơ đồ theo nhiệm vụ học tập mà GV đặt ra. 
 Bước 3: HS trình bày kết quả làm việc với bản đồ theo lớp, nhóm; HS thảo luận, 
nhận xét lẫn nhau, GV nhận xét, đánh giá và kết luận. 

  2.4. Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm. 
 - Các dụng cụ thí nghiệm được sử dụng trong một số bài học của môn Tự nhiên và 
Xã hội, môn Khoa học, môn Lịch sử và Địa lí. Ưu điểm nổi bật của các phương tiện này là 
giúp HS tìm hiểu được diễn biến của một số sự vật, hiện tượng thật có trong môi trường để 
tìm ra kiến thức. 
 - Khi sử dụng dụng cụ thí nghiệm, GV thực hiện qua các bước: 
 Bước 1: Giới thiệu về dụng cụ thí nghiệm và những yêu cầu sử dụng an toàn, hiệu 
quả. 
 Bước 2: Nêu mục đích tiến hành thí nghiệm. 
 Bước 3: Cho HS tiến hành thí nghiệm hoặc GV làm mẫu thí nghiệm (tuỳ theo yêu 
cầu,  mục đích và điều kiện tiến hành thí nghiệm). 
 Bước 4: HS báo cáo kết quả thí nghiệm hoặc quan sát nhận xét thí nghiệm, GV 
nhận xét, đánh giá. 

  2.5. Sử dụng phim đèn chiếu và băng hình giáo khoa:  
 - Phim đèn chiếu được sử dụng cho dạy học Tự nhiên và Xã hội chủ yếu được xây 
dựng từ các kênh hình trong SGK. Ưu điểm chính của kênh hình qua phim đèn chiếu là tính 
trực quan cao do kích thước lớn và thông qua máy chiếu GV, HS có thể thực hành sử dụng 
theo tất cả các hình thức dạy học cá nhân, theo nhóm và cả lớp. Mối quan hệ giữa thầy-trò, 
trò-trò được cải thiện, tạo điều kiện để HS học tập tích cực.  
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- Các bước sử dụng: Dùng phim đèn chiếu định hướng cho các hoạt động nhận thức 
cho HS; HS thực hành sử dụng kênh hình trong SGK và phim đèn chiếu; HS thảo luận, báo 
cáo kết quả qua phim đèn chiếu, GV cũng đưa thông tin phản hồi qua phim đèn chiếu. Các 
loại máy chiếu được sử dụng phổ biến hiện nay là máy chiếu qua đầu (projector overhead). 
Tuy nhiên, do phần lớn kênh hình trong SGK Tự nhiên và Xã hội được thể hiện bằng nhiều 
màu nên ngoài các bản trong đã được in ấn thì việc xây dựng các kênh hình cho các bài học 
gặp không ít trở ngại. 
 - Băng hình giáo khoa có ưu điểm nổi bật là thể hiện được cả tính chất động và tính 
chất tĩnh của đối tượng. Với kĩ xảo điện ảnh và trợ giúp của các thiết bị kĩ thuật hiện đại, 
băng hình giáo khoa còn có những ưu điểm: thể hiện được bằng hình ảnh các đối tượng hữu 
hình và vô hình, đối tượng ở những nơi xa xôi hoặc nguy hiểm… Tuy nhiên, do việc xây 
dựng, sử dụng gặp nhiều trở ngại (kinh phí, kĩ thuật xây dựng, cơ sở vật chất hiện có ở các 
trường tiểu học) nên băng hình được sử dụng cho dạy học TN-XH còn rất ít. Để minh hoạ 
cho bài học, GV có thể sử dụng nhiều đoạn phim được ghi lại từ các chương trình truyền 
hình. Mỗi bài học chỉ nên cho HS xem các đoạn phim (video clip) tối đa không quá 10 
phút.  
 Các bước sử dụng: Có thể cho HS xem phim ở tất cả các bước của bài học như nêu 
vấn đề, giải quyết vấn đề, củng cố và ở các hình thức học tập theo nhóm, lớp và cho cá 
nhân xem ở nhà. Trên lớp, nên cho HS xem từng đoạn phim, dừng phim xen kẽ với các 
hoạt động dạy học của GV và HS (hỏi đáp, làm việc theo nhóm…) để phát huy tính tích 
cực nhận thức của HS. 

 2.6. Sử dụng các phần mềm dạy học: 
 Đây là phương tiện dạy học có nhiều ưu điểm về tính trực quan, cung cấp, xử lí, lưu 
giữ thông tin, nâng cao khả năng tự học và tương tác giữa người học với phương tiện, 
người dạy. Nhưng cho đến hiện nay, các phần mềm giáo khoa cho dạy học TN-XH vẫn 
chưa được xuất bản. Việc sử dụng chỉ ở hình thức tự phát của một số trường. Trong hoàn 
cảnh hiện nay, có thể tham khảo một số phần mềm như Micrsoft Encarta, Việt Nam Địa lí 
Atlat, Đố vui Lịch sử … để khai thác thông tin cho dạy học TN-XH. 

 2.7.Sử dụng các dụng cụ quan trắc, đo vẽ, đo tính trực tiếp.  
 Các dụng cụ được sử dụng trong dạy học tự nhiên và xã hội là: ống nhòm, kính hiển 
vi, kính lúp, địa bàn, nhiệt kế. Để sử dụng các phương tiện này GV cần hướng dẫn cho HS 
qua các bước: Giới thiệu các bộ phận chính và tác dụng của chúng,  cách sử dụng và bảo quản 
an toàn, cách thu thập thông tin, xử lí thông tin thu được. 

 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1. Làm việc cá nhân: SV nghiên cứu SGV, SGK và các tài liệu:  

 Một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất và thiết 
bị dạy- học ở nhà trường phổ thông Việt Nam, Trần Quốc Đắc (chủ biên), NXB Đại học 
Quốc gia Hà Nội; trang 170-251. 
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 - Phương tiện dạy học, Tô Xuân Giáp, NXB Giáo dục - 1999, trang 71-129, 
147,148, 170,171. 
 Nhiệm vụ 2. Thảo luận nhóm: SV thảo luận theo các câu hỏi sau: 

 1: Trình bày các nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học.  
  2: Nêu các các nhóm phương tiện dạy học chính và ý nghĩa của từng nhóm phương 
tiện trong dạy học Tự nhiên và Xã hội. 
 3: Trình bày các bước sử dụng tranh ảnh giáo khoa, mô hình và mẫu vật trong dạy 
học TN-XH.  
 Nhiệm vụ 3. Làm việc cả lớp: Các nhóm SV trình bày, GV kết luận. 

Đánh giá  
1. Bạn hãy xếp thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 (ít đến nhiều) vào ô vuông trước các câu sau, sao 

cho phù hợp.  
 Các nhóm phương tiện được sử dụng nhiều trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 
ở tiểu học theo thứ tự là: 

 a) Tranh ảnh  
  b) Các mô hình, mẫu vật.   
  c) Băng hình . 
  d) Bản đồ, sơ đồ  
  e) Các phương tiện thí nghiệm. 

 2. So sánh tính trực quan của mỗi nhóm phương tiện dạy học. 
 

THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG. 
 

Thông tin phản hồi cho hoạt động 1. 
1. Có thể làm một mô hình đơn giản phục vụ cho nhiều bài học bằng cách sau: 

  - Làm bảng để ghép hình:  
 Nếu bảng của lớp học không phải là bảng từ cần phải tự làm một bảng để ghép 
hình: dùng một tấm tôn mỏng hoặc gỗ,  bìa cứng kích thước từ 60cm × 80cm trở lên. 
 Mua một số viên nam châm (loại nhỏ), đính các viên nam châm này vào bảng theo 
các ô vuông ( khoảng từ 40- 60 viên). 
 Nếu bảng của lớp học là bảng từ thì chỉ cần đặt viên nam châm vào bảng khi sử 
dụng với các mô hình, tranh ảnh tự làm. 
 - Làm các mô hình: 
 + Tìm mua một số miếng mút, tấm xốp mỏng hoặc các bìa cứng và miếng sắt mỏng 
(vỏ các đồ hộp).     
 + Lựa chọn hình ảnh, mô hình cần phóng to và các tờ bìa viết từ giải thích để đưa 
lên bảng …  
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 + Cắt hình theo ý định, sau mỗi hình có thể đính 2- 4 miếng tôn mỏng bằng keo 
hoặc băng dính sao cho nam châm vẫn tiếp xúc được với sắt. 
 + Ghép tranh, mô hình...dính vào bảng có nam châm. 
 Trong các giờ học, GV có thể thay đổi các mô hình này dễ dàng. Các mô hình có 
thể là bức tranh nổi hay mô hình theo bài học. HS có thể chơi trò ghép hình trên bảng này, 
hoặc ghép các từ giải thích vào các hình cho đúng vị trí… 
 2. Xây dựng bộ tranh ảnh sử dụng cho máy chiếu, đầu video (loại DVD) và máy vi tính.  
 - GV tính đến việc sử dụng các PPDH có sử dụng tranh ảnh trong SGK dự tính các 
tranh ảnh cần phóng to hoặc để trống phần chú giải... 
 - Dùng máy Scanner nhập ảnh vào máy tính và đưa vào các chương trình như Paint, 
photosoft...để sửa. 
 - In tranh ảnh vào giấy hoặc bản trong để sử dụng. Nếu tranh ảnh có màu phải in 
màu hoặc GV vẽ bổ sung trước khi đưa lên máy chiếu. Để bảo quản lâu dài tranh, ảnh có 
thể ép platic. 

 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 2. 
1. a)-5; d)- 4; b)- 3; c)- 1; e)- 2  

 2. Xét về tính trực quan, các nhóm phương tiện dạy học Tự nhiên và Xã hội tiểu học 
có ý nghĩa: 
 - Bộ sưu tập mẫu vật và các đối tượng  thiên nhiên, kinh tế - xã hội quan sát ngoài 
thực tế và các thiết bị thí nghiệm phản ánh trực quan nhất các đặc điểm của đối tượng liên 
quan đến bài học, giúp HS tri giác tốt, ghi nhớ lâu. Nhưng nhóm phương tiện này khó có 
điều kiện đáp ứng đầy đủ cho các bài học.  
 - Các nhóm phương tiện nhằm tái tạo lại các sự vật, hiện tượng như thật: các mô 
hình dạy học dạng khối, các đồ dùng dạy học trực quan dạng phẳng như các loại tranh treo 
tường, hình vẽ, ảnh, các loại phim đèn chiếu, băng hình. Nhóm này đòi hỏi HS phải tri giác 
qua tưởng tượng mới ghi nhớ được. Trong nhóm này, tính trực quan cao nhất thuộc về mô 
hình, sau đó đến băng hình và tranh ảnh. 
 - Các phương tiện mô tả các đối tượng bằng ngôn ngữ và kí hiệu tượng trưng như tài 
liệu viết,  phương tiện bản đồ học (bản đồ treo tường, để bàn, bản đồ trống, atlat, lược đồ …), 
hình vẽ dùng kí hiệu tượng trưng phản ánh gián tiếp các đối tượng nên tính trực quan 
không cao. Tuy nhiên, trong số các phương tiện này, bản đồ là phương tiện không thể thay 
thế được trong nhiều bài học Lịch sử và Địa lí. 
  Như vậy, tuỳ theo đối tượng HS, tính chất của đồ dùng dạy học, khả năng sử dụng 
trong nhà trường và nội dung bài học mà lựa chọn đồ dùng dạy học phù hợp. 
  

IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN TN-XH,  
KHOA HỌC,  LỊCH SỬ  VÀ  ĐỊA LÍ  Ở  TIỂU HỌC (5 tiết) 
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Thông tin cho hoạt động 1 
1. Khái niệm chung về kiểm tra đánh giá. 
- Kiểm tra là nhằm cung cấp những dữ kiện, những thông tin, làm cơ sở cho việc 

đánh giá. 
 - Khái niệm về đánh giá theo định nghĩa của Jean Marie De Ketele (1989): 
 Đánh giá có nghĩa là thu thập một tập hợp thông tin đủ thích hợp, có giá trị, đáng tin 
cậy để đối chiếu tập hợp thông tin này với các mục tiêu định ra ban đầu hay đã được điều 
chỉnh trong quá trình thu thập thông tin nhằm ra một quyết định. 

2. Mục đích, nội dung  đánh giá. 
 Đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu dạy học môn TN-XH về kiến thức, kĩ năng 
và thái độ của HS. Mục đích của đánh giá là nhằm uốn nắn những sai sót về kiến thức, kĩ 
năng, phát hiện những khó khăn của HS trong quá trình học tập. 
 - Về kiến thức: đánh giá khả năng mô tả, nhận biết, nhớ lại, tìm tòi, phát hiện kiến 
thức của môn học (Con người và sức khoẻ, Tự nhiên, Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ).  
  - Về kĩ năng:  
 + Đánh giá các thao tác thực hành tự chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của bản thân HS, 
ứng xử hợp lí trong đời sống để phòng chống một số bệnh tật và tai nạn.   
 + Đánh giá các kĩ năng học tập : quan sát, nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, làm 
thí nghiệm, đọc tranh, ảnh, bản đồ…diễn đạt những hiểu biết về các sự vật hiện tượng đơn 
giản trong tự nhiên và xã hội.  
 - Về thái độ:  
 + Đánh giá ý thức thực hiện quy tắc giữ vệ sinh, an toàn cho bản thân, gia đình và 
cộng đồng; tình cảm (yêu, tôn trọng, bảo vệ) với thiên nhiên, gia đình, trường học, quê 
hương. 
 + Đánh giá sự quan tâm, ham học hỏi hiểu biết về môn học. 

3. Ý nghĩa của đánh giá trong dạy học nói chung và dạy môn Tự nhiên và 
Xã hội nói riêng. 

 - Đối với HS : Đánh giá có hệ thống, thường xuyên, cung cấp kịp thời những thông 
tin “liên hệ ngược” giúp người học tự điều chỉnh hoạt động học. 
 - Đối với GV: Cung cấp cho GV những thông tin, giúp người dạy điều chỉnh hoạt 
động dạy: 
       + Thông tin về năng lực trình độ của mỗi HS trong lớp mình phụ trách có biện pháp 
giúp đỡ riêng thích hợp, 
       + Thông tin về những HS có tiến bộ rõ rệt hay thấp kém đột ngột để động viên giúp 
đỡ kịp thời. 

HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA  
CỦA KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (1 tiết) 
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       + Tạo cơ hội cho GV xem xét hiệu quả những cải tiến nội dung, phương pháp, hình 
thức tổ chức dạy học mà mình đang theo đuổi. 

 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1: Làm việc cá nhân 
SV nghiên cứu SGK, SGV và đọc các tài liệu: 

 - Đánh giá trong giáo dục, Trần Bá Hoành, NXB Giáo dục -1997, trang 6-50. 
- Giáo dục học, Giáo trình đào tạo GV tiểu học hệ CĐSP và SP 12+2, NXB Giáo 

dục 1998, Nguyễn Sinh Huy (chủ biên), Nguyễn Hữu Dũng, trang 173-193. 
- PPDH địa lí theo hướng tích cực, Đặng Văn Đức- Nguyễn Thu Hằng, NXB Đại 

học Sư Phạm, trang 171-175. 
- Tài liệu bồi dưỡng dạy học sách mới các lớp 1, 2, 3 môn Tự nhiên và Xã hội. 
Nhiệm vụ 2. Thảo luận nhóm: 
SV thảo luận theo những vấn đề sau: 
-  Trình bày những tập hợp thông tin cần cho đánh giá môn Tự nhiên và Xã hội ở 

trường tiểu học. 
- Trong các mục đích đánh giá về kiến thức, kĩ năng và thái độ môn Tự nhiên và Xã 

hội, mục đích nào giữ vai trò chủ đạo. 
Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp 
Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm. Giảng viên kết luận. 

 
Đánh giá  
1. Hãy phân biệt kiểm tra và đánh giá, cho ví dụ. 

 2. Bạn hãy hoàn chỉnh sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa kiểm tra, đánh giá và chất 
lượng dạy học : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cho hoạt động 2 
1. Quan điểm đánh giá. 

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ MÔN TN-XH LỚP 1,2,3 (1tiết) 

 
ĐÁNH 
GIÁ 

a) 
.........
.........
.........
........ 

b) HS............... 
.................................

c) GV............... 
.................................

d)..............................
.................................
............................ 
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 - Việc đánh giá kết quả học tập cần quan tâm đến các mục tiêu của môn học, được 
cụ thể hoá qua từng bài học.  
 - Môn TN-XH các lớp 1,2,3 được đánh giá bằng nhận xét (định tính), để có một đánh 
giá, không phải chỉ dựa vào một lần kiểm tra(miệng hoặc viết) mà phải dựa vào kết quả theo 
dõi toàn bộ quá trình học tập của HS qua các hình thức: quan sát, hỏi đáp, trả lời miệng, bài 
viết, bài tập thực hành, trò chơi, bài tập tình huống, tinh thần thái độ học tập của HS, kết quả 
thảo luận và mọi ứng xử liên quan. Tuy nhiên không thể quan sát và đánh giá tất cả HS của 
lớp trong một lần duy nhất. GV nên lập kế hoạch đánh giá số lượng HS nhất định vào một dịp 
cụ thể nào đó và tiến hành công việc này một cách thường xuyên. Theo cách này, đánh giá 
HS trở thành một phần không thể tách rời của quá trình dạy học thường ngày. Không nhất 
thiết mọi HS đều được đánh giá cùng một nhận xét trong cùng một thời điểm. 
 - Thông qua việc đánh giá, GV cần uốn nắn những sai sót về kiến thức, kĩ năng và 
phát hiện những khó khăn của HS trong quá trình học tập. GV phải chú trọng đến việc đánh 
giá bằng những lời nhận xét cụ thể. Bên cạnh đó còn tạo điều kiện cho HS tự đánh giá lẫn 
nhau thông qua hoạt động học tập của cá nhân, nhóm, cả lớp. 
 Đối với từng HS và với từng yêu cầu phải đánh giá, khi thấy có đủ chứng cứ, GV 
đánh dấu vào cột tương ứng để ghi nhận đã đạt chuẩn. Cuối học kì I và cuối năm học, nếu 
tổng số các yêu cầu đạt ở mức nhất định (theo hướng dẫn cụ thể từng lớp), GV xếp loại học 
lực của HS theo quy định: hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) hay chưa hoàn thành (B).  

2. Đánh giá học lực môn TN-XH. 
 Đánh giá và xếp loại học lực môn TN-XH các lớp 1, 2, 3 đã được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định qua các “Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá HS” ở từng lớp. Việc 
đánh giá bằng nhận xét cụ thể ở các lớp như sau: 

2.1. Đánh giá bằng nhận xét môn TN-XH lớp 1. 
Nhận xét Biểu hiện cụ thể 

HỌC KÌ I 
Nhận xét 1.1: 
Biết tên và vị trí các bộ phận 
ngoài của cơ thể, vị trí và 
nhiệm vụ của 5 giác quan 

- Kể tên và chỉ đúng vị trí từ 5-6 bộ phận ngoài của cơ thể 
- Kể tên, vị trí và nhiệm vụ của 5 giác quan. 
- Nêu được từ 2-3 việc nên hoặc không nên làm để bảo vệ 
mắt và tai. 

Nhận xét 1.2: 
Biết được sự cần thiết của 
việc giữ vệ sinh thân thể, vệ 
sinh răng miệng, ăn uống đầy 
đủ và tập thể dục thường 
xuyên 

- Đầu tóc gọn gàng, quần áo, tay chân sạch sẽ. 
- Nêu được 2 việc nên làm và không nên làm để bảo vệ 
răng. 
- Nói được sự cần thiết phải ăn uống đầy đủ và tập thể dục 
thường xuyên 

Nhận xét 2.1: 
Biết được các thành viên 
trong gia đình đều có trách 
nhiệm làm việc nhà và nhận ra 

- Nói về các thành viên trong gia đình mình. 
- Nói hoặc viết hoặc vẽ từ 1-2 việc thường ngày trong nhà 
và người làm công việc đó. 
- Nói về 1 mối nguy hiểm có thể xảy ra trong nhà (ví dụ: 
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được một số nguy hiểm có thể 
xảy ra trong nhà 

dao kéo vứt bừa bãi, dây điện hở). 

Nhận xét 2.2: 
Biết tham gia các hoạt động 
của lớp học 

- Nói về các thành viên trong lớp. 
- Kể tên từ 3-4 hoạt động trong lớp học mà bản thân HS đã 
tham gia. 
- Kể được 2-3 việc làm để giữ gìn lớp học sạch đẹp. 

HỌC KÌ II 
Nhận xét 2.3: 
Biết về cuộc sống xung quanh 
nơi HS ở 

- Nói hoặc viết tên phố (đường) hoặc tên thôn (ấp) nơi HS ở. 
- Nói hoặc viết tên một nghề có ở địa phương. 
- Nói hoặc viết hoặc chỉ trên bức tranh một mối nguy hiểm 
có thể xảy ra trên đường đi học. 

Nhận xét 3.1: 
Biết tên một số động vật, thực 
vật phổ biến 

- Kể tên từ 2-3 loại rau có ở địa phương 
- Kể tên từ 2-3 cây gỗ hoặc cây hoa có ở địa phương 
- Kể tên từ 2-3 con vật có ở địa phương 

Nhận xét 3.2: 
Biết ích lợi hay tác hại của 
một số cây cối, con vật quen 
thuộc. 

- Kể tên từ 2-3 loại cây cối có ích 
- Kể tên từ 2-3 con vật có ích 
- Kể tên từ 2-3 con vật có hại 

Nhận xét 3.3: 
Biết một số hiện tượng của 
thời tiết và sử dụng kí hiệu 
trời nắng, trời mưa. 

- Nói hoặc vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh khi trời 
nắng.  
- Nói hoặc vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh khi trời mưa. 
- Sử dụng kí hiệu trời nắng và trời mưa (SGK) để điền vào 
bẳng theo dõi thời tiết trong tuần 

 
 2.2. Đánh giá bằng nhận xét môn TN-XH lớp 2. 

Nhận xét Biểu hiện cụ thể 
HỌC KÌ I 

Nhận xét 1.1: 
Biết tên, vị trí một số cơ, 
xương của cơ thể và việc nên 
làm để cơ và xương phát triển 
tốt. 

- Chỉ vị trí và nói tên từ 4-5 cơ, xương hoặc khớp xương. 
- Nêu được từ 2-3 việc nên làm để cơ và xương phát triển 
tốt. 
- Đi, đứng, ngồi đúng tư thế. 

Nhận xét 1.2: 
Biết tên và nhiệm vụ của cơ 
quan tiêu hoá; sự cần thiết 
phải ăn đủ no, uống đủ nước 

- Nói tên và chỉ đúng các bộ phận của cơ quan tiêu hoá 
trên hình vẽ. 
- Nói về sự tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột 
non, ruột già (hoặc theo yêu cầu của bài học) hoặc lý do 
cần phải ăn đủ no, uống đủ nước. 
- Kể được từ 2-3 việc cần làm để giữ vệ sinh ăn uống và 
phòng tránh giun. 
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Nhận xét 2.1: 
Biết các thành viên trong gia 
đình cùng chia sẻ công việc và 
phòng tránh ngộ độc 

- Nói hoặc viết hoặc vẽ về việc sử dụng thời gian rảnh rỗi 
của các thành viên gia đình mình. 
- Nói hoặc viết hoặc vẽ về những người trong gia đình 
tham gia làm việc nhà, làm vệ sinh môi trường xung quanh 
nơi ở. 
-Nói được từ 2-3 việc cần làm để phòng tránh ngộ độc khi 
ở nhà. 

Nhận xét 2.2: 
Biết về trường học của mình 

- Nói hoặc viết được tên, địa chỉ của nhà trường, công việc 
của các thành viên trong nhà trường. 
- Kể tên từ 3-4 hoạt động của nhà trường mà bản thân HS 
đã tham gia hoặc từ 2-3 việc bản thân HS đã làm để 
trường, lớp sạch sẽ và an toàn hơn. 
- Nói hoặc viết hoặc vẽ về cơ sở vật chất của nhà trường 
(các phòng học, phòng làm việc, sân chơi, vườn trường). 

HỌC KÌ II 
Nhận xét 2.3: 
Biết về cuộc sống xung quanh 
nơi HS ở 
 

- Viết tên huyện (quận), xã (phường) nơi HS ở. 
- Kể tên 1 hoặc 2 nghề nghiệp phổ biến ở địa phương. 
- Nói hoặc viết về một số quy định đảm bảo an toàn khi đi bộ 
và đi trên các phương tiện giao thông. 

Nhận xét 3.1: 
Biết tên một số cây và các con 
vật sống trên cạn, dưới nước. 

- Kể tên từ 3-5 cây con vật sống trên cạn.  
- Kể tên từ 3-5 cây con vật sống dưới nước. 
 - Kể tên 2 cây và 2 con vật vừa sống trên cạn, vừa sống 
dưới nước. 

Nhận xét 3.2: 
Biết được ích lợi hay tác hại 
của một số cây và các con vật 
sống ở trên cạn, dưới nước 
 

- Kể tên từ 2-3 cây có ích.  
- Kể tên từ 2-3 con vật có ích.  
- Kể tên từ 2-3 con vật gây hại. 

Nhận xét 3.3: 
Biết về bầu trời ban ngày và 
ban đêm. 

- Viết hoặc vẽ Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao. 
- Nói được phương Mặt Trời mọc và phương Mặt Trời lặn. 
- Nói và thực hành cách tìm phương hướng bằng Mặt Trời.

  
2.3. Đánh giá bằng nhận xét môn TN-XH lớp 3. 

Nhận xét Biểu hiện cụ thể 
HỌC KÌ I 

Nhận xét 1.1: 
Biết tên, chức năng và giữ vệ 
sinh cơ quan hô hấp, tuần hoàn, 
bài tiết nước tiểu và thần kinh 

-  Nói tên và chỉ đúng các bộ phận của cơ quan hô hấp, 
tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh trên hình vẽ. 
- Nói hoặc viết về chức năng của cơ quan hô hấp, tuần 
hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh. 
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- Kể được 2 đến 3 việc cần làm để giữ vệ sinh cơ quan hô 
hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh. 
- Biết lập và thực hiện thời gian biểu hàng ngày của bản 
thân. 

Nhận xét 1.2: 
Biết tên và cách phòng tránh 
một số bệnh thường gặp ở cơ 
quan hô hấp, tuần hoàn và bài 
tiết nước tiểu. 

- Kể được từ 2 đến 3 bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp, 
tuần hoàn và bài tiết nước tiểu. 
- Nói hoặc viết được từ 3 đến 4 việc cần làm để phòng 
tránh các bệnh viêm mũi, họng, lao phổi, thấp tim và giữ 
vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu. 

Nhận xét 2.1: 
Biết mối quan hệ họ hàng nội, 
ngoại và phòng tránh cháy nổ 
khi ở nhà 

- Nói và vẽ được sơ đồ họ hàng nội, ngoại của bản thân 
(theo yêu cầu bài học). 
- Nói  hoặc viết về tình cảm hoặc nghĩa vụ của bản thân 
với những người họ hàng ruột thịt, không phân biệt đólà 
bên nội hay bên ngoại. 
- Nói được từ 2 đến 3 việc cần làm để phòng cháy nổ khi ở 
nhà. 

Nhận xét 2.2: 
Biết được những hoạt động 
chủ yếu của nhà trường và giữ 
an toàn khi ở trường. 

- Nêu được những hoạt động chủ yếu của nhà trường và 
trách nhiệm của HS khi tham gia những hoạt động đó. 
- Nói hoặc viết hoặc xẽ về một số tai nạn có thể xáy ra và 
cách phòng tránh tai nạn đó khi ở trường. 

Nhận xét 2.3: 
Biết tên một số cơ sở hành 
chính, văn hoá, giáo dục, y tế 
và một số hoạt động thông tin 
liên lạc, nông nghiệp, công 
nghiệp, thương mại, ở tỉnh 
(thành phố) nơi HS ở. Biết 
quy tắc đi xe đạp. 

- Viết tên tỉnh (thành phố) nơi HS ở. 
- Kể tên một số cơ sở hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế ở 
tỉnh (thành phố) nơi HS ở. 
- Nói hoặc viết hoặc sưu tầm tranh ảnh về các hoạt động 
thông tin liên lạc, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, 
ở tỉnh (thành phố) nơi HS ở. 
- Nói hoặc viết hoặc vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh về sự khác 
biệt giữa làng quê và đô thị. 
- Nói hoặc viết về các quy tắc đảm bảo an toàn khi đi xe 
đạp. 

HỌC KÌ II 
Nhận xét 2.4: 
Biết về cuộc sống trước kia và 
hiện nay ở địa phương và giữ 
vệ sinh môi trường 

- Nói hoặc viết về các loại rác và lí do tại sao cần phải thu 
gom và xử lí rác hợp vệ sinh, không được vứt rác bừa bãi ở 
nơi công cộng. 
- Nói hoặc viết về tác hại của việc dùng nhà tiêu không hợp 
vệ sinh, không đi đại tiện đúng nơi quy định, việc để vật nuôi 
phóng uế bừa bãi. 
- Nói hoặc viết về tác hại của nước thải. 
- Nêu được 3-4 việc cần làm của HS và gia đình trong việc 
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thu gom, xử lí rác, phân và nước thải để giữ vệ sinh môi 
trường. 
- Nói hoặc viết hoặc vẽ về cuộc sống trước kia và hiện nay ở 
địa phương. 

Nhận xét 3.1: 
Biết được sự đa dạng và 
phong phú của thực vật; chức 
năng của thân, rễ, lá, hoa, quả 
đối với đời sống của cây và 
ích lợi của các bộ phận đó đối 
với con người. 

- Kể đựoc từ 3-5 cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò 
hoặc thân gỗ, thân thảo. Nêu công dụng của những thân 
cây đó (nếu có) đối với đời sống con người. 
- Kể đựoc từ 2 đến 3 loài cây có rễ cọc, rễ chùm, rễ củ, rễ 
phụ hoặc loài cây có rễ được dùng làm thức ăn, làm thuốc. 
- Phân loại một số lá cây, hoa, quả sưu tầm được theo màu 
sắc hoặc theo hình dạng hoặc kích thước hoặc theo giá trị 
sử dụng. 
- Nêu chức năng của thân, rễ, lá, hoa, quả đối với đời sống 
của cây. 

Nhận xét 3.2: 
Biết được sự đa dạng và 
phong phú của động vật và ích 
lợi hay tác hại của một số 
động vật sống với con người. 

- Kể được từ 3 đến 5 côn trùng vànêu rõ con nào có ích, 
con nào có hại đối với con người. 
- Nêu đặc điểm và lợi ích của Tôm, Cua, Cá, Chim, Thú. 
- Kể được từ 5 đến 6 loài chim (trong đó có loài biết bay, 
biết bơi, không biết bay, chạy nhanh). 
- Kể được tên từ 3 đến 5 loài thú nhà và nêu lợi ích của 
chúng. 
- Kể tên từ 3 đến 5 loài thú rừng. Nói về sự cần thiết phải 
bảo vệ các loài thú rừng. 

Nhận xét 3.3: 
Biết về hệ Mặt Trời, vai trò 
của Mặt Trời đối với Trái Đất. 

- Nói về vai trò của Mặt Trời đối với Trái Đất. Nêu được 
từ 2 đến 3 ví dụ về việc sử dụng năng lượng Mặt Trời 
trong cuộc sống hàng ngày. 
- Nói hoặc vẽ vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. 
- Nói hoặc vẽ về sự chuyển động của Trái Đất quanh mình 
nó và quanh Mặt Trời. 

Nhận xét 3.4: 
Biết được hình dạng, đặc điểm 
bề mặt và sự chuyển động của 
Trái Đất. Ngày, đêm, năm , 
tháng, các mùa.  

- Sử dụng quả địa cầu để mô tả hình dạng và đặc điểm bề 
mặt Trái Đất. 
- Chỉ và nói tên các châu lục và đại dương trên quả địa cầu 
hoặc trên bản đồ. 
- Mô tả đặc điểm của núi, đồi, đồng bằng, cao nguyên. 
- Sử dụng một nguồn sáng và quả địa cầu để giải thích 
hiện tượng ngày đêm. 
- Sử dụng mô hình hoặc sơ đồ để nói về năm, tháng, mùa 
và các đới khí hậu. 
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3. Xếp loại học lực.  
Khi xếp loại học lực môn TN-XH các lớp 1,2,3 cần áp dụng các quy tắc sau: 

Xếp loại học lực Học kì I Học kì II 
Hoàn thành tốt (A+) 

Hoàn thành (A) 
3-4 nhận xét 
2 nhận xét 

7-8 nhận xét 
4-6 nhận xét 

Chưa hoàn thành 0-1 nhận xét 0-3 nhận xét 
 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu cá nhân: 
SVnghiên cứu các thông tin trên liệt kê một số nhận xét : 
- Các nhận xét có thể thực hiện dễ dàng. 
- Số lượng nhận xét ở các lớp và biểu hiện. 

 Nhiệm vụ 2: Thảo luận nhóm: 
 - Những nhận xét tương đối khó trong dạy học. 
 - Nhận xét “thái độ” của HS được thực hiện như thế nào? 

Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp: 
Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.. 

 
Đánh giá  
1. Tại sao lại sử dụng nhận xét trong đánh giá môn Tự nhiên và Xã hội các lớp 1, 2, 3 ? 

 2. So sánh một số nhận xét: mục 1.1, 3.3,  ở tất cả các lớp 1, 2, 3. 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cho hoạt động 3 
1. Quan điểm đánh giá:  
Khác với đánh giá bằng nhận xét mang tính định tính ở các lớp 1,2,3, đánh giá môn 

Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở các lớp 4, 5 được thực hiện bằng cho điểm (mang tính định 
lượng). Việc đánh giá kết quả học tập của HS được thực hiện bằng cách lấy điểm trung 
bình môn theo quy chế như các môn học khác (Toán, Tiếng Việt), nhưng số lượt kiểm tra ít 
hơn. 

HS không phải học thuộc lòng các câu chữ trong SGK hay vở ghi bài mà cần trình 
bày các sự kiện, hiện tượng nhân vật lịch sử, địa lí bằng chính ngôn ngữ của mình một cách 
chính xác và sinh động dưới nhiều hình thức: nói, viết, vẽ… 

Bài làm của HS cần phân tích, tổng hợp, khái quát… nhưng chỉ ở mức độ đơn giản. 

HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ MÔN  
KHOA HỌC, LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  LỚP 4, 5 (1 tiết). 
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Các bộ đề kiểm tra nên kết hợp các dạng bài tập (trắc nghiệm chủ quan và trắc 
nghiệm khách quan)  

2. Nội dung đánh giá: 
Nội dung đánh giá các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí bao gồm cả kiến thức, kĩ 

năng và thái độ. Tuy nhiên, do nội dung kiến thức các môn học này tăng nên so với đánh giá 
môn TN-XH ở tiểu học, nội dung đánh giá kiến thức các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí 
được chú ý hơn cả về số lượng và chất lượng trong khi vẫn chú ý đánh giá kĩ năng và thái độ.  

2.1. Đánh giá về kiến thức. 
GV cần đánh giá xem HS lĩnh hội được ở những mức độ nào theo thang mức độ 

nhận thức mà mục tiêu đã đề ra. 
a) Biết (mô tả, liệt kê, xác định, ghi nhớ, kể lại….): Đây là mức độ nhận thức được 

chú ý đánh giá nhiều nhất phù hợp với môn học và trình độ nhận thức của HS tiểu học. 
Điều này được thể hiện ở ngay những câu hỏi và bài tập trong chương trình, ví dụ: 

- Nêu những việc làm và không nên làm để giữ vệ sinh… 
- Kể tên một vài loại thuốc bổ; 
- Dựa vào bài học, em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt; 
- Tây Nguyên có những cao nguyên nào?   
b) Hiểu: HS so sánh được những đặc điểm giống nhau, khác nhau và giải thích 

nguyên nhân giống nhau và khác nhau đó. Các yêu cầu đánh giá chỉ dừng lại chủ yếu ở 
mức độ so sánh còn giải thích nguyên nhân được sử dụng ở mức độ đơn giản, liên quan đến 
những kiến thức thực tế mà qua bài học HS có thể giải thích được, ví dụ:  

- So sánh để phân biệt sốt rét và sốt xuất huyết. 
- So sánh nồi bằng gang và bằng nhôm cùng cỡ, nồi nào nặng hơn. 
- Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp ở Tây Nguyên . 
- Lập các bảng so sánh kiến thức… 

 c) Áp dụng: sử dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết những tình huống mới. Nội 
dung đánh giá này thường được kết hợp với việc đánh giá kĩ năng, một nội dung rất được 
quan tâm trong dạy học TN-XH. 

 d) Phân tích, tổng hợp, đánh giá. 
 Phân tích nguyên nhân hay kết quả của hiện tượng (phân tích);  kết hợp các kiến 
thức đã có để khái quát bằng sự sáng tạo của HS (tổng hợp);  HS nhận định, phán đoán ý 
nghĩa của kiến thức, vai trò và giá trị của một vấn đề học tập nào đó (đánh giá). 
 Đây là mức độ cao của việc đánh giá kiến thức nhằm đánh giá tư duy của HS. Mức 
độ này được chú ý đánh giá hơn ở các lớp 4,5. Một số dạng câu hỏi đánh giá trong dạy học 
các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí: 
 - Phân tích các đoạn thông tin, phân tích các bức tranh…. 
 - Quan sát một số hình vẽ, dự đoán …; 
 - Chiến thắng…có ý nghĩa như thế nào…? 

- Vì sao, tại sao …? 
2.2. Đánh giá kỹ năng 
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Các kĩ năng được đánh giá chủ yếu là kĩ năng quan sát, ứng xử, diễn đạt, nêu thắc 
mắc, đặt câu hỏi trình bày bằng lời nói, hình vẽ, sơ đồ, phân tích, so sánh đánh giá…phù 
hợp với môn học. Một số kĩ năng cần chú ý: 

- Kĩ năng làm vệ sinh cơ thể, dùng thuốc an toàn, phòng tránh bệnh tật, tránh bị xâm hại... 
- Kĩ năng sử dụng an toàn các vật dụng thường ngày. 
- Kĩ năng bảo vệ môi trường sống ở gia đình , nhà trường và cộng đồng. 
- Kĩ năng kể chuyện; 
- Kĩ năng học bài bằng lược đồ….. 

2.3. Đánh giá thái độ. 
 Trong một bài học không thể đánh giá đầy đủ thái độ của HS. Việc đánh giá thái độ 
cần tiến hành song song với đánh giá kiến thức và kỹ năng. Mức độ vận dụng kiến thức, rèn 
luyện các kĩ năng sẽ được xem xét để đánh giá thái độ. Ngoài ra việc đánh giá thái độ trong 
dạy học các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí kết hợp với đánh giá đạo đức về: ý thức tôn 
trọng, cư xử đúng mực với bạn bè, thầy, cô ở trường, người thân trong gia đình, người lớn 
tuổi, ý thức tôn trọng, bảo vệ các công trình văn hoá, lịch sử , thiên thiên, môi trường sống. 

 
Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu cá nhân: 
SVnghiên cứu các thông tin trên và mô tả được các mức độ đánh giá kiến thức theo 

thang bậc nhận thức trong dạy học các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí. 
Nhiệm vụ 2.  Thảo luận nhóm: 
Cách cho điểm trong một bài học theo các thang bậc nhận thức: 
- Xác định số lượng các câu hỏi trong một bài kiểm tra theo các thang bậc nhận thức. 
- Cho điểm những dạng câu hỏi, bài tập ở các mức độ của thang bậc nhận thức.  
Nhiệm vụ 3. Làm việc cả lớp: 
Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.  
 
Đánh giá  
1. Vì sao có thể thực hiện đánh giá bằng cho điểm với các môn khoa học, Lịch sử và 

Địa lí (lớp 4,5) ở tiểu học? 
 2. Đánh giá kĩ năng học tập  các môn Khoa học, lịch sử và địa lí của HS có những 
gì khác nhau? 

  
 

 
 

Thông tin cho hoạt động 4 
Công cụ đánh giá trong dạy học gồm các công cụ đánh giá truyền thống và các công 

cụ đánh giá với sự với sự trợ giúp của các thiết bị kĩ thuật hiện đại.  
1. Các công cụ đánh giá truyền thống trong dạy học Tự nhiên và Xã hội. 

HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH 
GIÁTRONG DẠY HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2 tiết). 
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 Các công cụ đánh giá truyền thống luôn giữ vị trí quan trọng trong dạy học TN-XH 
1.1. Sổ ghi chép: 

  Trong dạy học bộ môn, để đánh giá nhận thức HS bằng nhận xét, GV cần quan sát 
và nghe (nhất là ở các lớp 1, 2, 3). Sổ ghi chép của GV là phương tiện cần thiết thu thập 
thông tin có  hệ thống cần cho đánh giá. 

 - Ghi chép vào sổ GV những nét độc đáo về nhận thức, thái độ, hành vi của mỗi 
HS. Có thể dành cho mỗi HS  một vài trang hoặc một vài cột trong sổ. Các cột trong từng 
trang có thể theo mẫu: 
 Cột kiến thức và kĩ năng có thể ghi các sự kiện như quan sát, mô tả đối tượng, thực 
hành kĩ năng tốt (hoàn thành hay chưa hoàn thành) tương ứng với bài học...Cột thái độ cần 
chú ý đến thái độ rụt rè hay hăng hái, tích cực đóng góp xây dựng bài... 
 Trong tháng, dựa vào những điểm nổi bật của HS qua các bài học, GV ghi vào sổ từ 
hai lần trở lên cho mỗi HS. Các ghi chép này được GV tập hợp lại, trên cơ sở đó đối chiếu 
với các chứng cứ cụ thể trong “Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá HS” để xếp loại học 
lực cho HS. 

 Trong việc đánh giá qua quan sát và nghe cần chú ý kết hợp đánh giá con đường các 
em tìm, hoàn thiện kiến thức và kĩ năng của bài học với đánh giá tri thức mà các em lĩnh 
hội được, trong đánh giá cần chú ý: 
 - Những điều cá nhân HS nói và làm trong quá trình học: 

+ Cách các em nói với bạn. 
+ Cách các em khám phá tìm ra những điều mới. 
+ Cách các em làm và sử dụng những gì đã biết. 
+ Cách các em thực hiện trò chơi trong nhóm, lớp. 
+ Những ý tưởng mới mẻ hay những gì chưa hợp lí trong suy nghĩ của các em. 
- Cách giao tiếp và ý thức đối với tập thể lớp, với trường, với thiên nhiên... 

 - Khi các em hoàn thành công việc, GV lựa chọn các câu hỏi sao cho phù hợp với 
từng hoàn cảnh cụ thể để đánh giá quá trình học tập của các em. 
 Ví dụ: 

+ Tại sao em lại làm như vậy? 
+ Bằng cách nào em biết được điều đó? 
+ Trong các việc đó, theo em việc gì khó? 
+ Còn gì liên quan đến bài học mà em chưa biết rõ? 
+ Em đã tìm ra (học được điều gì? Trước đây em có biết gì về điều đó không? 
+ Em có thể làm gì tiếp khi đã biết, đã hiểu về điều đó? 

Ưu điểm Nhược điểm 
Ngày, 
tuần 

Họ tên 
HS 

Bài học Kiến thức 
và kĩ năng 

Thái độ 
Kiến thức 
và kĩ năng 

Thái độ 
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Với hình thức đánh giá bằng cho điểm, sổ nhận xét của GV giúp cho việc thu thập 
các thông tin cần cho việc đánh giá thái độ của HS. Nguồn thông tin này kết hợp với sổ 
điểm còn  hỗ trợ GV trong việc đánh giá toàn diện nhận thức của HS về môn học. 

 1.2. Câu hỏi. 
Các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập giúp HS tự đánh giá trình độ kiến thức kĩ 

năng, giúp GV nhanh chóng nắm được kết quả học tập của HS theo chương trình. Các câu 
hỏi, bài tập được sử dụng phổ biến ở hình thức kiểm tra nói và viết. 

 a) Câu hỏi kiểm tra nói. 
 Các câu hỏi loại này phần lớn liên quan đến tri giác, thực hành vận dụng của của HS 
với phương tiện trực quan. Để giúp HS trả lời các câu hỏi cần qua các bước: 
 * Lựa chọn câu hỏi: 
 - Tuỳ thuộc vào nhận thức của HS và thực tế xung quanh các em có thể thay đổi trật 
tự câu hỏi mà SGK đã đưa ra. 
 - Gặp các câu hỏi khó với HS, GV có thể  gợi ý bằng chia nhỏ thành các câu hỏi 
nhỏ dễ hiểu hơn. 
    - Có thể đưa thêm một vài câu hỏi nhằm làm rõ hơn vấn đề đã đưa ra trong bài học, 
nhưng không đòi hỏi quá cao nhận thức của HS. 
 * Đặt câu hỏi, hướng dẫn HS và nghe HS trả lời. 
 - Cần cho HS tự nêu câu hỏi trong SGK và dành  thời gian đủ cho các em quan sát 
các phương tiện trực quan, thực tế hoặc tiến hành hoạt động thực hành (nghe, lau, hít, thở, 
lắp ráp...). 
 - Nếu HS gặp khó khăn, GV có thể gợi ý các em đọc kĩ phần "bạn cần biết" của bài 
học hoặc có những gợi ý cần thiết để HS  tự trả lời .  
  - GV cần có thái độ ứng xử sư phạm hiểu biết cá tính của HS và có thái độ tế nhị, 
nhạy cảm. 
  - Cần lắng nghe câu trả lời của HS tránh cắt ngang làm HS mất bình tĩnh biết gợi ý 
khuyến khích khi cần thiết. 
  - Yêu cầu HS trả lời sao cho cả lớp nghe được và yêu cầu, nhóm hoặc cả lớp theo 
dõi câu trả lời của bạn để bổ sung. Cần chống thái độ quá dễ dãi nhưng sự nghiêm khắc 
không nên quá mức. 
  * Nhận xét câu trả lời, khen ngợi động viên HS. 

Trước khi công bố cho điểm GV cần có lời nhận xét ưu điểm khuyết điểm về nội 
dung cũng như hình thức trình bày, có những uốn nắn về ngôn từ trong cách trả lời, có lời 
khen ngợi kịp thời với HS trả lời tốt. Những lời đánh giá, khen ngợi này chính là tạo ra tâm 
lí học tập hứng thú, tích cực, thoải mái cho HS.  

 b) Câu hỏi kiểm tra viết. 
Có hai dạng câu hỏi chính : câu hỏi tự luận và câu trắc nghiệm khách quan. Trong 

SGK TN-XH, Khoa học, Lịch Sử và Địa lí ở tiểu học chủ yếu sử dụng các câu hỏi tự luận và 
một số dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (đúng hoặc sai) qua quan sát tranh ảnh. GV cần 
soạn thảo thêm các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan phục vụ cho dạy học. Tuy nhiên, để 
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hạn chế việc đưa thêm vào chương trình các câu hỏi không cần thiết, GV nên xây dựng các 
câu hỏi trắc nghiệm khách quan từ các câu hỏi tự luận có trong bài học. Các dạng câu hỏi trắc 
nghiệm khách quan thường dùng là: câu đúng-sai; câu nhiều lựa chọn, câu ghép đôi, câu điền 
thêm. Mỗi bài học, bài kiểm tra cần sử dụng đa dạng các loại câu trắc nghiệm này. 

Trong dạy học nói chung và dạy học môn TN-XH, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở 
tiểu học nói riêng, kĩ thuật trắc nghiệm khách quan có nhiều ưu điểm: bao quát được phần 
lớn kiến thức của chương trình, kiểm tra nhanh, nhiều HS, dễ chấm và khách quan, dạng câu 
hỏi phong phú kiểm tra được các loại tri thức khác nhau, phân hóa nhanh trình độ HS, gợi ý 
những kiến thức khó, giúp HS học tập tích cực... Bên cạnh đó, việc sử dụng các câu hỏi trắc 
nghiệm khách quan cũng có những nhược điểm: bài làm có thể gặp trường hợp ngẫu nhiên, 
câu hỏi thiên về kiểm tra trí nhớ và GV khó biết được tư tưởng hứng thú thái độ của HS với 
nội dung học tập. Để hạn chế những nhược điểm này, tùy theo chương trình của mỗi lớp và 
bài học mà sử dụng kết hợp cả câu hỏi dạng tự luận cho thích hợp. 

 1.3. Bài tập  
 GV sử dụng các bài tập trong SGK để giao bài, hướng dẫn cho HS làm bài.  GV 

chữa bài tập ở lớp vào đầu tiết học hoặc vào vở bài tập khi chấm bài.  
 Ngoài SGK, GV có thể tham khảo các bài tập của sách bài tập để giao bài cho phù 
hợp với HS từng trường. Bên cạnh đó, GV cần biên soạn các bài tập theo phiếu kiểm tra, 
phiếu học tập cho phù hợp với từng bài học của lớp học mà mình phụ trách. Các phiếu 
kiểm tra, phiếu học tập để đánh giá kết quả học tập theo môn học cũng không được đi quá 
xa chương trình mà chỉ cụ thể, chi tiết hơn cho phù hợp với trình độ nhận thức của HS.  

1.4. Bài thực hành: 
Các bài thực hành trong môn Tự nhiên và Xã hội được tách thành một số bài học 

riêng hoặc tích hợp vào một số bài học nhằm đánh giá các kĩ năng quan sát, nhận biết, tự 
chăm sóc bản thân và ứng xử với các sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội xung quanh; đánh 
giá các kĩ năng vẽ, làm việc với các phương tiện dạy học (tranh, ảnh. lược đồ, bản đồ, mô 
hình…). Việc đánh giá dựa vào các biểu hiện cụ thể của từng thao tác, từng bước, hay sản 
phẩm cuối cùng mà HS đã thực hiện được ở bài thực hành. Các dạng bài tập thực hành có 
thể là: 

+ Vẽ sơ đồ, bức tranh, ghi lại tên và đặc điểm của con vật khi đi thăm thiên nhiên… 
+ Sưu tầm tranh, ảnh. 
+ Tìm vị trí và thủ đô của một số nước trên lược đồ… 

1.5. Trình bày của HS. 
  Trong kiểm tra, đánh giá cần chú ý tạo cơ hội cho HS trình bày báo cáo nhỏ,  có thể 
sau đợt tham quan hoặc GV ra bài tập với một số điều kiện, yêu cầu HS báo cáo bằng lời 
(HS các lớp 1, 2, 3.) hoặc bằng bài viết theo đề cương chuẩn bị sẵn (các lớp 4, 5). 
  GV cũng đánh giá cách trình bày của HS về các vấn đề của môn Khoa học, Lịch sử 
và Địa lí trong các bài học. Khi đánh giá, GV cần chú ý cách trình bày của HS: 
 - Cách nêu vấn đề : 
 - Cách trình bày: ngôn từ sử dụng, tính hệ thống, tính chính xác của các tri thức 
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 - Cách kết thúc các vấn đề trình bày.  
 1.6. HS tự đánh giá. 

 HS tự đánh giá qua các hoạt động học tập cá nhân và theo nhóm là cần thiết. Đối 
với việc học tập môn Tự nhiên và Xã hội, cần cho HS đánh giá cho điểm lẫn nhau. GV là 
người đánh giá sau cùng. Thông qua tự đánh giá giữa các nhóm HS sẽ giúp các em chủ 
động, tích cực trong học tập. 
 GV cần hướng dẫn tạo cơ hội để HS tự đánh giá và tham gia đánh giá lẫn nhau. 
Hình thức này có thể áp dụng thích hợp khi HS học tập theo nhóm, tổ chức các trò chơi học 
tập... Có thể dùng phiếu kiểm kê, thang xếp hạng để các em dễ dàng đánh giá lẫn nhau. 

2. Các công cụ đánh giá với sự trợ giúp của các thiết bị kĩ thuật hiện đại 
trong dạy học TN-XH.  

Các thiết bị kĩ thuật như máy chiếu, video và tivi, máy tính cá nhân... ngoài chức 
năng làm phương tiện cung cấp nguồn tri thức, chỉ dẫn các hoạt động dạy học, còn là những 
công cụ đánh giá hoặc hỗ trợ việc đánh giá . 

 2.1. Sử dụng các loại máy chiếu hình. 
  Các loại máy chiếu hình hỗ trợ cho việc đánh giá được nhanh chóng với nhiều HS 
cùng một lúc, GV có thể tiến hành qua các bước:  
 Bước 1: Thiết kế các câu hỏi, bài tập bài thực hành đề kiểm tra… 
 Bước 2: Cung cấp các giải thích và hướng dẫn làm bài cần thiết. 
 Bước 3: Xây dựng đáp án, biểu chấm. 
 Bước 4: GV sử dụng các phiếu đã thiết kế qua máy chiếu cho việc đánh giá. 
 Tuy nhiên, chỉ nên lựa chọn những câu hỏi đòi hỏi phải trực quan hoá (các câu hỏi 
với kênh hình), các câu hỏi trắc nghiệm khách quan hoặc cung cấp các đáp án qua máy 
chiếu. Do máy chiếu ở các trường học rất ít nên phương tiện này chỉ sử dụng cho hình thức 
dạy học trên lớp (theo nhóm, cả lớp ).  

 2.2.  Hệ thống video và tivi:  
 Hệ thống video và tivi cũng là những công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá nhưng nội 
dung các câu hỏi bài tập phong phú hơn với nội dung liên quan đến cả các sự vật, hiện 
tượng động, tĩnh… 
 Các câu hỏi bài tập để đưa lên màn hình cần qua các bước: 
 Bước 1: Tiến hành các bước 1, 2, 3 như với máy chiếu.  
 Bước 2: Chuyển các thông tin trên thành hình ảnh qua máy vi tính với các phần 
mềm dựng phim. Nếu chỉ chuyển các thông tin tĩnh thì thiết kế các tập tin qua máy vi tính 
là các tập tin hình ảnh (My picture) thì máy video loại DVD có thể đọc được. 
 Bước 3: Sử dụng các câu hỏi, bài tập…trên màn hình tivi. 
 Ưu điểm của các bài tập đánh giá sử dụng hệ thống này là truyền thông tin tốt với 
hình ảnh có màu sắc đẹp, nội dung phản ánh phong phú (các bài kiểm tra liên quan đến các 
đối tượng động, tĩnh…), tính nghệ thuật cao, dễ thu hút HS. Tivi và video là phương tiện dễ 
sử dụng, khá phổ biến trong nhà trường và ngoài xã hội. Các hình thức học tập khác nhau 
đều có thể sử dụng hệ thống này, nhưng thiết kế, xây dựng khó. 
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 2.3. Sử dụng máy vi tính và phần mềm dạy học:  
 Đây là phương tiện vừa có thể hỗ trợ cho việc đánh giá vừa có thể đánh giá trực tiếp 
trình độ học tập của HS tuỳ theo sự thiết kế của người xây dựng chương trình. 
 Cho đến nay, vẫn chưa có một phần mềm đánh giá cho môn học Tự nhiên và Xã 
hội. Việc xây dựng đòi hỏi phải có sự kết hợp các nhà chuyên môn và chuyên gia tin học. 
Tuy nhiên, có thể sử dụng các phần mềm mở có sẵn trong các phần mềm liên quan, để nhập 
một số câu hỏi, bài tập phục vụ việc đánh giá (ENCARTA, Việt Nam Địa lí Atlat…) 
 Ưu điểm của sử dụng máy vi tính và phần mềm kiểm tra đánh giá là có thể kiểm tra 
đánh giá được nhiều nội dung, nhiều đối tượng, khách quan.  Qua máy vi tính, HS có thể tự 
đánh giá trình độ nhận thức của mình để chủ động, tích cực trong học tập. GV có một công 
cụ tốt vừa thu được thông tin vừa xử lí các thông tin đánh giá theo mục đích của mình… 
 Khó khăn chính hiện nay là việc sử dụng máy vi tính trong dạy học nói chung chưa 
được nghiên cứu, ứng dụng theo kế hoạch. Phương tiện này còn rất ít được sử dụng ở các 
trường tiểu học cho mục đích dạy học theo các môn học. 
 

Nhiệm vụ. 
Nhiệm vụ 1. Làm việc cá nhân: 
SVnghiên cứu các tài liệu như hoạt động 1. 

 Nhiệm vụ 2. Thảo luận nhóm: 
 Các nhóm trao đổi theo các vấn đề: 
 - Trình bày các công cụ truyền thống để đánh giá trình độ nhận thức của môn học 
mỗi học kì (hoặc cả năm học) ở lớp 3. 
 - Các công cụ đánh giá với sự trợ giúp của các thiết bị kĩ thuật hiện đại có ưu thế gì 
trong đánh giá môn học Tự nhiên và Xã hội? 
  Nhiệm vụ 3: Làm việc cả lớp: 
 Đại diện các lớp trình bày kết quả thảo luận nhóm. Giảng viên kết luận. 
 

Đánh giá  
 1. Các công cụ truyền thống có vai trò như thế nào trong đánh giá môn TN-XH?  
2. So sánh những điểm giống nhau, khác nhau giữa các công cụ đánh giá truyền 

thống và công cụ đánh giá với sự  hỗ trợ của các thiết bị kĩ thuật hiện đại. 
 

THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG. 
 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 1. 
 1. Kiểm tra nhằm thu thập dữ liệu thông tin học tập của HS về một hoặc một số 

mặt nào đó. Đánh giá được thực hiện trên cơ sở thông tin thu được qua kiểm tra. Vì thế, 
đánh giá bao quát được nhiều mặt của lĩnh vực nhận thức. Như vậy, trong một phạm vi hẹp 
việc kiểm tra gần nghĩa với đánh giá. 



  Bản thảo 17/4/2005 77

 Ví dụ: Dựa vào các lần kiểm tra trong học kì về môn học, GV đánh giá chất lượng 
học tập của HS theo các thang xếp loại đánh giá.  
  2. a) Các hình thức kiểm tra; b) điều khiển hoạt động học; c) điều khiển hoạt động 
dạy; d) Nâng cao chất lượng dạy học. 

 
Thông tin phản hồi cho hoạt động 2. 
1. Sử dụng nhận xét trong đánh giá môn Tự nhiên và Xã hội các lớp 1, 2, 3 : 

 - HS các lớp 1,2,3 còn nhỏ tuổi, ngôn ngữ chưa phát triển, việc thể hiện sự hiểu biết 
của mình một phần qua hoạt động. 

- Các hoạt động học tập của HS ( nhất là kĩ năng chăm sóc sức khoẻ, quan sát… và 
thái độ) không phải lúc nào cũng định lượng được, nhất là với HS nhỏ tuổi. 

- Cách đánh giá này góp phần giảm tải trong học tập bộ môn. 
2. So sánh một số nhận xét: mục 1.1, 3.3,  ở tất cả các lớp 1, 2, 3. 

 Nội dung nhận xét mục 1.1, giúp HS xác định, nêu chức năng các bộ phận của cơ thể 
người. 
 Từ lớp 1 đến lớp 3, nội dung này yêu cầu HS nhận xét các bộ phận bên ngoài (5 
giác quan) đến các bộ phận bên trong cơ thể (cơ, xương) có thể cảm nhận trực tiếp  bằng 
các giác quan và cuối cùng là các bộ phận bên trong không cảm nhận trực tiếp bằng giác 
quan mà phải quan sát qua tranh, ảnh, mô hình hay tưởng tượng (cơ quan hô hấp, tuần 
hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh).  

Nội dung nhận xét mục 3.3, giúp HS nhận biết bầu trời . 
Từ lớp 1 đến lớp 3, nội dung này yêu cầu HS nhận biết một số sự vật, hiện tượng 

gần gũi, có thể cảm nhận được trực tiếp bằng giác quan (nắng mưa, ban ngày, ban đêm …) 
đến các sự vật hiện tượng ở xa, trừu tượng …(hệ Mặt Trời, vai trò của Mặt Trời đối với 
Trái Đất) 
 

Thông tin phản hồi cho hoạt động 3. 
1. Có thể thực hiện đánh giá bằng cho điểm với các môn khoa học, Lịch sử và Địa lí 

(lớp 4,5) ở tiểu học, vì:  
- Môn học đã được tách thành các bộ môn riêng: Khoa học, Lịch sử và Địa lí. 

  - Trình độ nhận thức của HS đã được nâng cao: ngôn ngữ, tư duy phát triển hơn. 
  2. Đánh giá kĩ năng học tập của HS trong các môn Khoa học, lịch sử và địa lí có 

những khác nhau:  
  - Môn khoa học, chú ý hơn đến việc đánh giá các kĩ năng liên hệ, thực hành vận 

dụng trong thực tế cuộc sống xung quanh các em. 
 - Môn Địa lí chú ý hơn đến việc đánh giá các kĩ năng làm việc với các kênh hình 
(nhất là bản đồ và tranh ảnh). 
 - Môn Lịch sử chú ý tới việc đánh giá khả năng trình bày của HS (bằng lời và cả 
hình ảnh, sơ đồ, lược đồ…) về các sự kiện lịch sử tiêu biểu với những nguyên nhân và ý 
nghĩa lịch sử của nó. 
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Thông tin phản hồi cho hoạt động 4. 
1. Các công cụ truyền thống có vai trò trong đánh giá môn học Tự nhiên và Xã hội là:  

 - Các công cụ đánh giá truyền thống thường được sử dụng là: sổ ghi chép, câu hỏi,  
bài tập, bài thực hành, trình bàycủa HS, HS tự đánh giá. 
 - Đây là các công cụ đã được sử dụng từ trước đến nay, phù hợp với chương trình 
học tập của HS. 
 - Các công cụ này dễ sử dụng. 
 - Các công cụ này cũng phù hợp với cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của phần lớn 
các trường tiểu học hiện nay. 
 2. Những điểm giống nhau, khác nhau giữa các công cụ đánh giá truyền thống và 
công cụ đánh giá với sự  hỗ trợ của các thiết bị kĩ thuật hiện đại. 
 * Giống nhau:  
 - Đều nhằm mục đích thu thập thông tin cho việc đánh giá chính xác. 
 - Các công cụ đánh giá chính là các câu hỏi, bài tập, bài thực hành, trình bày của 
HS, HS tự đánh giá. 
 * Khác nhau: 
 - Các công cụ đánh giá truyền thống dựa nhiều vào chủ quan của người GV. 
 - Các công cụ đánh giá truyền thống chủ yếu thông qua tài liệu viết (SGK, sách bài 
tập), kênh hình sẵn có và được sử dụng phổ biến. 

- Các công cụ đánh giá với sự hỗ trợ của các thiết bị kĩ thuật hiện đại có khả năng 
tăng nguồn thông tin cho đánh giá bằng sự đa dạng các câu hỏi, bài tập...bằng kênh hình, 
kênh chữ phong phú trong chương trình. Tuy nhiên, do còn nhiều trở ngại nên các công cụ 
này còn ít được sử dụng. 
 -  Các công cụ đánh giá với sự hỗ trợ của các thiết bị kĩ thuật hiện đại có khả năng 
thu thập, xử lí thông tin chính xác, khách quan. 
  




