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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

D!y h%c LG là hình th.c d!y h%c 012c th3y 4 nh5ng vùng dân t:c, mi>n 

núi n@i dân c1 th1a thBt và HS chE yFu là ng1Hi dân t:c thiIu sK. LG 

012c thành lMp t!i nh5ng bPn làng xa xôi, 0i l!i khó khUn 0I thu hút trW 

em trong 0: tuZi 0i h%c 0Fn tr1Hng, tránh vi\c b] h%c do nguyên nhân là 

quãng 01Hng 0i h%c quá xa trong khi các em còn r3t nh], 0i l!i không an 

toàn. VBi sK l12ng h%c sinh quá ít cho vi\c thành lMp lBp 0@n, không 0E 

GV, thiFu phòng h%c, thì hình th.c tZ ch.c d!y h%c LG — các nhóm HS 4 

nh5ng nhóm trình 0: (NTh) khác nhau h%c chung m:t lBp, do m:t GV 

d!y h%c — là hình th.c tZ ch.c d!y h%c tiFt ki\m và phù h2p nh3t. VBi 

nh5ng 0jc thù cEa mình, trong nh5ng nUm qua, LG 0ã góp phkn vào 

vi\c thlc hi\n mmc tiêu giáo dmc, 01a giáo dmc 0Fn vBi trW em thi\t thòi, 

trW em dân t:c thiIu sK sKng 4 nh5ng vùng xa xôi hWo lánh, vùng dân c1 

th1a thBt, vùng sâu, hPi 0Po, mi>n núi, nhnm thlc hi\n mmc tiêu phZ cMp 

giáo dmc tiIu h%c có ch3t l12ng cho trW em và góp phkn nâng cao dân trí, 

thlc hi\n mmc tiêu giáo dmc cho m%i ng1Hi. 

hI thlc hi\n tKt vi\c d!y h%c LG, B: Giáo dmc và hào t!o 0ã ban hành 

nhi>u vUn bPn chp 0!o, h1Bng dqn vi\c thlc hi\n d!y h%c LG. Cm thI 

trong các vUn bPn nh1: 

—  Quy 0unh trong hi>u l\ tr1Hng tiIu h%c (hi>u 17), ban hành theo Thông 

t1 sK 41/2010/TT—BGDhT ngày 30/12/2010 cEa B: GD&hT v> ban hành 

hi>u l\ tr1Hng tiIu h%c.  

—  Công vUn sK 9548/BGDhT—GDTH ngày 13/10/2008 v> vi\c H1Bng dqn 

quPn lí và tZ ch.c d!y h%c LG. 

—  T� nUm h%c 2007 — 2008 0Fn nay, trong h1Bng dqn thlc hi\n nhi\m vm 

nUm h%c cEa B: Giáo dmc và hào t!o 0>u có m:t sK 0iIm cm thI v> tZ 

ch.c d!y h%c LG; VUn bPn chp 0!o tZ ch.c, quPn lí, d!y h%c LG c3p TiIu 

h%c; VUn bPn h1Bng dqn b�i d1�ng GV d!y LG c3p TiIu h%c. 

Ngoài ra, 0Ki vBi chF 0: GV, ThE t1Bng Chính phE 0ã ban hành QuyFt 

0unh sK 15/2010/Qh—TTg ngày 3/3/2010 cEa ThE t1Bng Chính phE v> phm 

c3p d!y h%c LG 0Ki vBi GV trlc tiFp d!y HS tiIu h%c trong các c@ s4 giáo 

dmc công lMp. 

hI cùng vBi GV nâng cao hi\u quP d!y h%c LG, giPm thiIu nh5ng khó 

khUn khi tZ ch.c d!y h%c trong LG, module này giBi thi\u các 0jc 0iIm 

cEa kF ho!ch d!y h%c, kF ho!ch bài h%c cEa LG, xác 0unh 012c nh5ng 



KẾ HOẠCH DẠY HỌC Ở LỚP GHÉP  |  89  

c!n c$, các b()c ti,n hành và nh0ng 2i3m c5n l(u ý khi xây d>ng k, 

ho@ch d@y hAc, k, ho@ch bài hAc B LG thông qua 10 ho@t 2Jng. Trên cO 

sB nh0ng hi3u bi,t vQ KHDH và KHBHLG, GV có th3 thi,t k, 2(Xc 

KHDH, KHBHLG có tính khZ thi, phù hXp v)i 2]i t(Xng HS và các 2iQu 

ki_n d@y hAc B tr(`ng, l)p nOi 2ang công tác; 2bng th`i sáng t@o, t> tin, 

linh ho@t khi xây d>ng và th>c hi_n KHDH, KHBHLG. 

B. MỤC TIÊU  

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Xây d>ng 2(Xc k, ho@ch d@y hAc và k, ho@ch bài hAc B LG nhdm nâng 

cao hi_u quZ cea vi_c d@y hAc LG. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Kiến thức 

 Nâng cao 2(Xc nhgn th$c vQ LG: Phân bi_t gi0a KHDH, KHBH cea l)p 

2On và LG; Xác 2jnh 2(Xc nh0ng c!n c$ khi xây d>ng k, ho@ch d@y hAc, 

k, ho@ch bài hAc B LG. Nkm v0ng các yêu c5u chl 2@o cea BJ Giáo dmc và 

nào t@o vQ d@y hAc LG. 

2. Kĩ năng 

 Nâng cao ko n!ng lgp k, ho@ch d@y hAc LG: Thi,t k, 2(Xc k, ho@ch d@y 

hAc, k, ho@ch bài hAc LG có tính khZ thi, phù hXp v)i 2]i t(Xng HS và 

các 2iQu ki_n d@y hAc B tr(`ng, l)p nOi 2ang công tác. 

3. Thái độ 

 Sáng t@o, t> tin, linh ho@t khi xây d>ng và th>c hi_n k, ho@ch d@y hAc, k, 

ho@ch bài hAc LG. 

C. NỘI DUNG 

 

TT N#i dung Th*i gian 

1 MJt s] v!n bZn quy 2jnh vQ d@y hAc LG   

2 K, ho@ch d@y hAc LG  

3 K, ho@ch bài hAc LG  

4 Ki3m tra, 2ánh giá  
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Nội dung 1 

MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ DẠY HỌC LỚP GHÉP 

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số văn bản về dạy học lớp ghép 

Liên h& trong th+c ti-n d/y h1c, tìm tòi t6 các ngu9n thông tin (internet, 

sách báo…) hoAc hBi cán bC quEn lí cHa anh/chK LM trE lNi LOPc câu hBi sau: 

1. K$ tên m)t s+ v-n b/n v0 d2y h5c LG ho:c liên quan @An LG. Anh/ chD 

biAt các v-n b/n này bGng cách nào? 

2. LiKt kê lo2i v-n b/n, s+ hiKu v-n b/n, ngày tháng n-m ban hành, cNp 

ban hành và n)i dung quy @Dnh chính cQa v-n b/n @ó.  

Anh/ chK LiTn theo mUu sau: 

(Công vXn/ QuyZt LKnh/ Thông tO…) s\ ………/………ngày……….. cHa 

……………….vT vi&c ………………………………………….. 

NCi dung chính cHa vXn bEn này quy LKnh nh`ng gì vT d/y h1c LG hoAc 

nh`ng vbn LT liên quan (nhO chZ LC GV d/y LG,.. 

Hãy @5c các thông tin dVWi @ây và ki$m nghiKm l2i câu tr/ lZi cQa 

anh/chD cho câu h[i 

1

. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Ngày 13/10/2008, B- Giáo d3c và 6ào t8o 9ã ban hành Công vAn sC 

9548/BGD6T—GDTH vT vi&c HOeng dUn quEn lí và tf chgc d/y h1c LG. 

NCi dung cHa Công vXn trên chh rõ: Mkc Lích, yêu clu quEn lí và tf chgc 

d/y h1c LG là: m nh`ng LKa bàn LAc bi&t khó khXn có thM tf chgc LG 

nhpm t/o LiTu ki&n thuqn lPi cho HS Li h1c. Msi LG không quá 15 HS và 

không quá 2 trình LC. TrONng hPp LAc bi&t có thM ghép 3 trình LC nhOng 

msi lep không quá 10 HS. H/n chZ LG m Llu cbp (lep 1) và lep cu\i cbp 

(lep 5), nên tf chgc LG các trình LC liTn nhau. Ví dk ghép lep 2 và lep 3, 

không nên ghép lep 2 và lep 4. D/y h1c môn Toán và TiZng Vi&t theo 

Lúng quy LKnh cHa chO~ng trình, các môn h1c còn l/i LOPc vqn dkng 

chO~ng trình mCt cách linh ho/t phù hPp vei khE nXng nhqn thgc cHa 

L\i tOPng HS, phù hPp vei hoàn cEnh và LiTu ki&n cHa lep h1c.  

                                                                 

1

 Đọc thêm ở phụ lục 1 
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Ngoài ra, trong công v.n c/ng quy 34nh rõ vi7c xây d;ng KHDH, KHBH và 

t@ chAc các hoCt 3Dng dCy hEc LG, cH thI nhJ: GV dCy LG tr;c tiMp xây 

d;ng KHDH. C.n cA vào chJQng trình các môn hEc 3ã quy 34nh, GV 3JUc 

phân công dCy LG lWp kM hoCch dCy hEc cho cY n.m, mZi hEc kì, t[ng 

tháng, t[ng tu\n cho phù hUp v^i các NT`. Khi th;c hi7n KHDHLG, GV áp 

dHng linh hoCt 3I phù hUp v^i HS, không nhbt thiMt phYi 3úng tu\n, 3úng 

tiMt, 3úng thdi lJUng cea mZi tiMt, cufi n.m HS phYi 3Ct 3JUc yêu c\u 

chuhn kiMn thAc, ki n.ng 3JUc quy 34nh tCi chJQng trình giáo dHc. Vi7c xây 

d;ng KHBH c\n thI hi7n 3JUc hoCt 3Dng dCy hEc che yMu cea GV và HS j 

mZi NT` và s; phfi hUp gila hai NT`. Khi t@ chAc các hoCt 3Dng dCy hEc 

c\n phfi hUp các hình thAc dCy hEc khác nhau: hEc cá nhân, hEc theo 

nhóm/ NT`, hEc toàn l^p. Tích c;c sq dHng phiMu giao vi7c trong quá 

trình dCy hEc 3I phát huy khY n.ng hEc tWp 3Dc lWp và hUp tác nhóm cea 

HS, t.ng cJdng s; hZ trU lrn nhau gila HS cea các nhóm/ NT`, gila HS 

khá, gisi, và HS yMu v^i nhau. Vt cách thAc kiIm tra, 3ánh giá kMt quY hEc 

tWp cea HS, hJ^ng drn c/ng chu rõ: Vi7c kiIm tra 3ánh giá kMt quY hEc tWp 

cea HS tWp trung vào hai môn Toán, TiMng Vi7t theo yêu c\u cQ bYn c\n 

3Ct vt kiMn thAc, ki n.ng

1

, các môn Khoa hEc, L4ch sq, `4a lí che yMu 3JUc 

3ánh giá vt ki n.ng 3Ec, 3iIm tWp 3Ec, nDi dung các môn hEc này 3JUc 

tính là 3iIm kiIm tra thJdng xuyên, gila kì và cufi kì cea chính các môn 

hEc 3ó. Coi trEng vi7c 3Dng viên s; tiMn bD cea HS, khQi dWy hAng thú hEc 

tWp 3I HS LG 3Ct loCi hoàn thành vào cufi n.m hEc.  

Vt cQ sj vWt chbt và thiMt b4 dCy hEc, hJ^ng drn quy 34nh: Các 34a 

phJQng tCo 3itu ki7n tft nhbt vt cQ sj vWt chbt, trang thiMt b4 3w dùng 

dCy hEc cho vi7c t@ chAc dCy hEc LG. MZi LG c\n có 3e không gian cho 

vi7c dCy và hEc cea t[ng NT`; 3e cQ sj vWt chbt, trang thiMt b4: mZi NT` 

c\n có mDt bYng riêng, bàn ghM có thI szp xMp cQ 3Dng 3I phHc vH cho 

vi7c hEc riêng cea t[ng NT`. Trang b4 3w dùng dCy hEc phù hUp v^i 3{c 

thù cea LG, t.ng cJdng hoCt 3Dng làm 3w dùng dCy hEc t[ nguyên vWt 

li7u s|n có tCi 34a phJQng; GV j các 3iIm trJdng chính chia s}, hZ trU 

làm 3w dùng dCy hEc LG. 

Ngoài ra, hJ^ng drn còn quy 34nh vi7c t@ chAc th;c hi7n dCy hEc LG bao 

gwm vi7c lWp kM hoCch mj LG, bf trí GV và cán bD quYn lí phH trách, chM 

3D chính sách và kiIm tra, 3ánh giá, khen thJjng 3fi v^i 3Qn v4, cá nhân 

có thành tích tft trong công tác quYn lí và t@ chAc dCy LG.  

                                                                 

1

 Quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ–BGDĐT, ban hành ngày 5/5/2006 – Xem phụ lục. 
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Ngày 30/12/2010, B, Giáo d2c và 5ào t7o 8ã ban hành Thông t@ sB 

41/2010/TT—BGD5T v! ban hành (i!u l, tr/0ng ti2u h3c. (i!u 17 8ã ch: 

rõ: “> nh?ng 8@a bàn 8Ac bi,t khó khDn có th2 tE chFc LG nhIm tKo 

8i!u ki,n thuMn lNi cho HS 8i h3c. SQ l/Nng HS và sQ lSp trình 8V trong 

mVt LG phù hNp nDng lXc dKy h3c c[a GV và 8i!u ki,n 8@a ph/]ng”. 

Ngoài ra, trong H/Sng dan thXc hi,n nhi,m vb nDm h3c hàng nDm ccng 

có nh?ng quy 8@nh v! dKy LG. H@Gng dHn thIc hiJn nhiJm v2 nLm hMc 

2011 — 2012 theo Công vLn sB 5438/BGD5T—GDTH ngày 17/8/2011 ccng 

8ã ch: rõ Vi,c tE chFc dKy h3c LG thXc hi,n theo Công vDn sQ 

9548/BGD(T—GDTH ngày 13/10/2008 c[a BV GD&(T. 

(Qi vSi GV trXc tiup dKy LG: Ngày 3/3/2010, ThS t@Gng chính phS 8ã kí 

QuyYt 8Znh sB 15/2010/Q5—TTg ngày 3/3/2010 v! phb cvp dKy LG 8Qi vSi 

GV trXc tiup giwng dKy HS ti2u h3c trong các c] sy giáo dbc công lMp. 

Quyut 8@nh này quy 8@nh cách tính phb cvp cho GV LG nh/ sau: 

a)  Phb cvp dKy LG 8/Nc tính trw trên c] sy ti!n l/]ng tháng c[a GV; 

b)  Ti!n l/]ng tháng c[a GV (T) = [h, sQ l/]ng theo ngKch, bMc hi,n h/yng + 

phb cvp chFc vb lãnh 8Ko (nuu có) + phb cvp thâm niên v/Nt khung (nuu 

có) + h, sQ chênh l,ch bwo l/u (nuu có)] x mFc l/]ng tQi thi2u chung. 

—  Phb cvp c[a GV dKy LG 2 trình 8V = T × 50%; 

—  Phb cvp c[a GV dKy LG 3 trình 8V try lên = T × 75%. 

Câu h\i 1: Qua nghiên cFu mVt sQ vDn bwn ch: 8Ko v! dKy LG, bKn 8ã thu 

nhMn 8/Nc 8i!u gì?  

Hoạt động 2: Giải quyết tình huống 

Qua nghiên cFu các vDn bwn ch: 8Ko v! dKy LG, bKn hãy s�m vai thXc 

hành giwi quyut mVt sQ tình huQng sau c[a 3 GV dKy LG y bwn Piêng, 

bwn Chà, bwn Poong trong tình huQng sau (trong quá trình suy ngh� và 

giwi quyut tình huQng anh/ch@ có th2 trao 8Ei cùng vSi 8�ng nghi,p 

hoAc lãnh 8Ko 82 có 8/Nc nh?ng cách giwi quyut phù hNp): 

Tình huBng 1: 

Cô giáo Hoa dKy y bwn Piêng, nDm h3c này nhà tr/0ng dX 8@nh phân 

công cô dKy LG 1+2, NT( lSp 1 có 10 em, trình 8V lSp 2 có 8 em. Nuu 

nhMn 8/Nc LG 1+2 này, cô giáo Hoa c�n phwi trao 8Ei gì vSi CBQL nhà 

tr/0ng? Anh/ ch@ hãy khuyên cô giáo Hoa nh?ng 8i!u c�n trao 8Ei. 
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Tình hu&ng 2: 

 Th#y giáo Thanh d,y h-c / b1n Chà, th#y 678c phân công d,y h-c / 

LG 2+3. Khi nhCn 678c yêu c#u cFa cán bG qu1n lí nhà tr7Lng là ph1i 

xây dNng KO ho,ch d,y h-c cho LG cFa mình, th#y Thanh tr1 lLi là nhà 

tr7Lng 6ã có kO ho,ch d,y h-c chung cho toàn tr7Lng nên th#y không 

c#n ph1i làm nUa, hVn nUa th#y cWng nói 6ây là l#n 6#u tiên d,y LG 

nên cWng không biOt làm nh7 thO nào. NOu anh/chZ là hi[u tr7/ng cFa 

tr7Lng th#y Thanh d,y, anh/chZ s] làm gì? 

Tình hu&ng 3:  

N_m h-c này, th#y Hùng d,y LG 2+3+4. Cuci tháng th#y nhCn l7Vng, 

l7Vng cFa th#y 678c nhCn là 4.800.0006, t_ng lên 1.600.0006 so vii 

l7Vng cW. Th#y hji thì 678c kO toán gi1i thích là do th#y 678c nhCn 

phk clp d,y h-c LG. NOu anh/chZ là th#y Hùng, anh/chZ s] nói gì vii 

kO toán? 

THÔNG TIN THAM KHẢO 

Anh/ ch. có th1 tham kh5o m7t s& cách gi5i quy=t mà cô giáo Hà (GV dEy 

LG 2+3 (Lào Cai) JKa ra dKMi Jây:  

Trong tình hucng 1, cô giáo Hà cho rmng: “B,n ly s] báo cáo vii lãnh 6,o: 

theo Công v_n sc 9548/BGDuT—GDTH vw vi[c H7ing dxn qu1n lí và ty 

chzc d,y h-c LG thì m{i LG không quá 15 HS. Tuy nhiên, LG nhà tr7Lng 

giao hi[n nay 6ã quá 3 em so vii quy 6Znh. HVn nUa, vi[c ghép lip 6#u clp 

(lip 1) là rlt h,n chO b/i vì: các em HS dân tGc ít ng7Li h-c bmng tiOng Vi[t 

là ngôn ngU thz hai, các em ch7a thông th,o tiOng Vi[t, tuyi còn nhj, l,i bZ 

ghép vii NTu 2. Vì vCy 6w nghZ nhà tr7Lng xem xét l,i.” 

Trong tình hucng 2, cô giáo Hà cho rmng: “NOu tôi là hi[u tr7/ng tr7Lng 

b,n Thanh d,y, tôi s]: (i) trao 6yi vii th#y Thanh: kO ho,ch d,y h-c cho 

toàn tr7Lng là kO ho,ch d,y h-c cho các lip 6Vn (lip có mGt NTu), còn 

lip cFa th#y d,y là LG, có 2 NTu h-c, vì vCy c#n ph1i xây dNng mGt kO 

ho,ch d,y h-c LG cho phù h8p. NOu th#y ch7a hi�u rõ cách làm, ban 

giám hi[u và các ty tr7/ng s] ty chzc mGt buyi sinh ho,t chuyên môn 6� 

h7ing dxn th#y biOt cách làm”. 

Trong tình hucng 3, cô giáo Hà cho rmng: “Tôi s] 6w nghZ b,n kO toán tính 

l,i b/i vì: l7Vng cFa th#y Hùng là 3.200.0006, n_m h-c này th#y d,y LG 3 

trình 6G thì theo QuyOt 6Znh sc 15/2010/Qu—TTg ngày 3/3/2010, th#y s] 
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 !"c c%ng thêm 75% l!0ng n1a, có ngh5a là th7y s:  !"c nh;n thêm: 

3.200.000  × 75% = 2.400.000 . V;y th7y phEi  !"c nh;n tGng sH tiIn là 

5.600.000  mKi  úng. 

Anh chN có  Ong tình vKi ý kiTn cô giáo Hà Y trên không? Nh1ng ch] nào 

 Ong tình? Ch] nào không? Vì sao? Trao  Gi l`i vKi  Ong nghiap ý kiTn 

cba anh/ chN. 

Câu h%i 2. Khi d`y hfc LG có c7n phEi xây dkng kT ho`ch d`y hfc không? 

Làm thT nào  l xây dkng kT ho`ch d`y hfc LG?  

Nội dung 2 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP GHÉP  

Hoạt động 1: Tìm hiểu về kế hoạch dạy học lớp ghép  

Suy ngh5 và tìm kiTm câu trE loi cho các câu hpi sau: 

Câu h%i 1: ) tr,-ng c1a anh/ ch4, ai xây d9ng KHDH cho các l@p BCn, ai 

xây d9ng KHDH cho các LG? Ban giám hiIu có thK xây d9ng KHDH cho 

các LG B,Lc không? Vì sao? 

— Ng!oi xây dkng lKp  0n:   

  

  

— Ng!oi xây dkng lKp ghép:   

  

  

— Vai trò cba Ban Giám hiau:   

  

  

  

  

Câu h%i 2: TTi sao GV dTy LG phUi t9 mình xây d9ng KHDH cho l@p c1a 

mình? NhWng thuXn lLi và khó kh[n c1a công viIc này? 

Anh/chN viTt các thu;n l"i và khó khun trong viac tk mình xây dkng 

KHDHLG vào bEng sau: 
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Thu#n l'i Khó kh,n 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Câu h%i 3: N*u ng-.i GV d2y LG không lên KHDHLG cho các NT@ cAa 

lCp mình thì sI gJp phKi nhLng khó khNn gì?  

  

  

  

  

  

Hãy đọc các thông tin dưới đây và kiểm nghiệm lại câu trả lời của anh/ 

chị cho 3 câu hỏi trên: 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

KHDH cho các l)p +,n (hay th23ng g5i là th3i khoá bi:u) do nhà tr23ng 

s@p xBp, có tính thFng nhGt chung +Fi v)i các l)p trong cùng NTL trong 

tr23ng và mang tính Nn +Onh trong mPt th3i gian t2,ng +Fi dài (có th: 

trong mPt h5c kì).  

KHDHLG +2Uc sV dWng cho LG, do chính GV +Yng l)p trZc tiBp xây 

dZng. Theo quy +Onh

1

, GV d^y LG trZc tiBp xây dZng kB ho^ch d^y h5c LG 

(KHDHLG). Hi_u tr2`ng, phó hi_u tr2`ng, tN tr2`ng chuyên môn có 

trách nhi_m hc trU GV xây dZng KHDHLG. Hi_u tr2`ng không trZc tiBp 

xây dZng KHDHLG mà là ng23i phê duy_t và chd +^o vi_c thZc hi_n d^y 

h5c cea GV. KHDHLG +2Uc xây dZng cho tfng tugn, linh ho^t thay +Ni 

cho phù hUp v)i +Fi t2Ung HS và các +iiu ki_n d^y h5c khác. GV d^y h5c 

LG có th: thay +Ni thY tZ các tiBt h5c trong ngày, các bài h5c trong tugn, 

không theo kB ho^ch d^y h5c chung cea nhà tr23ng nh2ng vjn +km bko 

sF bài, sF tiBt +ã +2Uc quy +Onh trong tugn cea ch2,ng trình quFc gia.  

                                                                 

1

 Công văn số 9548/BGDĐT–GDTH về Hướng dẫn quản lí và tổ chức dạy học lớp ghép ở cấp Tiểu học  

  ngày 13/10/2008. 
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Khi GV LG t( xây d(ng KHDHLG thì h2 có c5 h6i ch7 86ng, sáng t<o 8> 

8?a ra KHDH phù hDp vFi khH nIng c7a chính bHn thân h2, phù hDp vFi 

8Lc 8i>m c7a HS trong lFp, 8P dùng d<y h2c sQn có c7a lFp, linh ho<t 

thay 8Ri theo 8iTu kiVn cW th> c7a lFp. Bên c<nh 8ó, h2 c[ng s\ gLp phHi 

m6t s] khó khIn nh?: không nh`n biat và 8iTu chcnh 8?Dc nhdng bet 

c`p trong KHDH c7a mình, met nhiTu thfi gian, không có ng?fi hg trD… 

Hi>u 8?Dc nhdng khó khIn này, cán b6 quHn lí tr?fng ti>u h2c cjn có 

nhdng hg trD, ki>m tra, giám sát kkp thfi nh?: phê duyVt KHDHLG,  

tR chlc sinh ho<t chuyên 8T vT d<y h2c LG 8> nâng cao nIng l(c cho GV, 

cm GV gini hg trD …  

Nau GV d<y LG không lên KHDHLG cho các NTq c7a lFp mình thì s\ 

không ch7 86ng 8?Dc vT thfi gian; không b] trí 8?Dc thfi gian làm viVc 

hDp lí gida các NTq khác nhau; không ch7 86ng 8?Dc các n6i dung tR 

chlc d<y h2c; không ph]i hDp 8?Dc các ho<t 86ng h2c t`p c7a các NTq 

trong lFp c7a mình… và cu]i cùng là khó có th> 8<t 8?Dc các mWc tiêu 

giáo dWc cho mgi NTq. 

Xây d(ng KHDHLG là công viVc mà ng?fi GV d<y LG cjn phHi chú tr2ng, 

8ju t? thfi gian 8> th(c hiVn. Xây d(ng 8?Dc m6t KHDHLG phù hDp s\ 

giúp GV sup xap 8?Dc nhdng n6i dung, ph?5ng pháp và 8P dùng d<y h2c 

thích hDp vFi hoàn cHnh cW th>. Mgi LG có m6t KHDH riêng. KHDH phHi 

8?Dc xây d(ng tr?Fc khi th(c hiVn ít nhet m6t tujn và có th> 8iTu chcnh 

trong quá trình th(c hiVn.  

Câu h%i 4: )* xây d.ng k2 ho4ch d4y h6c LG, c:n ph<i c=n c> vào nhAng 

y2u tC nào? (chú ý liIt kê theo th> t. Lu tiên tM trên xuCng dLOi). 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Xác định những căn cứ để xây dựng kế hoạch dạy 

học lớp ghép  

a.  Anh/ chk hãy ghi ra nhdng cIn cl 8> xây d(ng ka ho<ch d<y h2c LG.  
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b.  Th%c hi(n bài t,p sau: 

2ánh d5u × vào ô 9úng ho<c sai ý ki?n trA lCi cDa anh/chF cho câu hHi sau:  

Nh"ng c'n c( )* xây d/ng k1 ho3ch d3y h4c l6p ghép 
!úng Sai 

a. MJc tiêu chung cDa chLMng trình các môn hPc ×  

b. K? hoRch dRy hPc cDa lTp 9Mn   

c. HLTng dVn th%c hi(n chuWn ki?n thXc kY nZng các môn 

hPc [ ti\u hPc 

 

 

d. HLTng dVn phân ph]i chLMng trình các môn hPc ×  

e. MJc tiêu, n`i dung cDa môn hPc, lTp hPc, bài hPc  
× 

 

g. PhLMng pháp dRy hPc b` môn   

h. HLTng dVn quAn lí và td chXc dRy hPc LG ×  

i. 2<c 9i\m cDa th\ loRi bài hPc: bài mTi, bài ôn t,p,...   

k. 2<c 9i\m HS trong lTp: s] lLhng, trình 9` nh,n thXc,... ×  

l. 2iiu ki(n cM s[ v,t ch5t lTp hPc, 9j dùng dRy hPc,... 
× 

 

m. KhA nZng cDa chính bRn ×  

c.  2Pc các thông tin dLTi 9ây và hoàn chlnh ý ki?n cDa mình. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Khi xây d%ng k? hoRch dRy hPc cnn cZn cX vào:  
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1. Ch%&ng trình Giáo d1c ph4 thông do B7 Giáo d1c và :ào t;o ban hành; 

Công v?n H%Ang dBn quEn lí và t4 chHc d;y hJc LG L cMp TiOu hJc (sR 

9548/BGD:T—GDTH — Tham khEo ph1 l1c 1); H%Ang dBn th]c hi^n 

nhi^m v1 n?m hJc L cMp TiOu hJc. Trong các tài li^u trên `ã chb rõ: sR 

môn hJc quy `enh cho các khRi lAp, sR tigt hJc trong m7t tuhn cia mji 

lAp hJc, sR tigt hJc cia mji môn hJc trong m7t tuhn. C?n cH vào ch%&ng 

trình các môn hJc `ã quy `enh, GV d;y LG llp kg ho;ch d;y hJc cho cE 

n?m, mji hJc kì, tmng tháng, tmng tuhn hJc cho phù hop vAi các NT:.  

Khi th]c hi^n kg ho;ch d;y hJc không brt bu7c GV th]c hi^n ch%&ng 

trình m7t cách máy móc nh% d;y `úng tigt, `úng tuhn, `úng thui l%ong 

cia mji tigt, quan trJng là th]c hi^n ch%&ng trình hop lí, phù hop vAi ̀ Ri 

t%ong HS, sao cho cho cuRi n?m hJc tMt cE HS trong mji lAp `;t `%oc 

yêu chu chuwn kign thHc kx n?ng `%oc quy `enh t;i ch%&ng trình GDPT 

`ã ban hành. 

2.  H%Ang dBn phân phRi ch%&ng trình các môn hJc lAp 1, lAp 2, lAp 3, lAp 4, 

lAp 5; H%Ang dBn `i}u chbnh vi^c d;y và hJc cho HS tiOu hJc. Trong 

h%Ang dBn phân phRi ch%&ng trình `ã chb rõ trình t] các tigt hJc, tên bài 

hJc theo m7t lôgic ch�t ch� trong mji tuhn và trong cE n?m hJc cho 

tmng môn hJc. Trong H%Ang dBn `i}u chbnh `ã chb `;o giao quy}n t] 

chi cho nhà tr%ung và phân quy}n chi `7ng cho GV trong vi^c `i}u 

chbnh d;y và hJc cho GV và HS tiOu hJc theo ch%&ng trình và sách giáo 

khoa mAi phù hop vAi `�c `iOm HS tmng vùng, mi}n. :Ri vAi hai môn 

hJc Toán, Tigng Vi^t, tlp trung d;y hJc theo `úng quy `enh cia ch%&ng 

trình, các môn hJc còn l;i `%oc vln d1ng ch%&ng trình m7t cách linh 

ho;t phù hop vAi khE n?ng nhln thHc cia `Ri t%ong HS, phù hop vAi 

`i}u ki^n c1 thO cia lAp hJc. 

3.  Yêu chu v} m1c tiêu, n7i dung cia các môn hJc trong tmng lAp hJc; yêu 

chu v} m1c tiêu, n7i dung bài hJc trong tmng ch%&ng, tmng phhn. Yêu 

chu c1 thO v} h%Ang dBn `i}u chbnh n7i dung hJc tlp cho phù hop vAi 

`Ri t%ong HS có khó kh?n trong hJc tlp. 

4.  Tình hình HS trong lAp: sR NT: trong lAp, sR HS trong mji NT:, khE 

n?ng tigp thu bài cia tmng `Ri t%ong trong lAp, nh�ng `Ri t%ong chn s] 

quan tâm `�c bi^t. 

5.  :i}u ki^n c& sL vlt chMt trong phòng hJc, `� dùng d;y và hJc, `i}u ki^n 

t] nhiên, xã h7i cia `ea ph%&ng. 

(:áp án cho bài tlp b: tích vào c7t `úng các ô: a, d, e, h, k, l, m) 
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Câu h%i 4: K* ho,ch d,y h0c LG 345c trình bày nh4 th* nào? 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu cách trình bày một kế hoạch dạy học 

lớp ghép  

a. Anh/ ch( hãy ghi ra khung trình bày m5t k6 ho8ch d8y h:c LG theo tu>n. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

b. Trong h@Ang dBn tC chDc d8y h:c LG Eã h@Ang dBn cách trình bày m5t 

KHDHLG nh@ th6 nào? 
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c. #$c tham kh*o m,t k- ho.ch d.y h$c LG d34i 6ây.  

K! ho%ch d%y h)c LG 1+2, tu2n 71 

Th"/ 

ngày 

Ti*t 

NT- 1 NT- 2 

Môn Tên bài Môn Tên bài 

Th" 

Hai/ 

Ngày 

..... 

1 

2 

3 

4 

5 

Chào c5 

H6c v8n 

H6c v8n 

Toán 

;<o ="c 

 

Bài 28. Ch@ thB5ng — 

ch@ hoa 

KiEm tra 

Gia =ình em  

Chào c5 

Toán 

TKp =6c 

TKp =6c 

;<o ="c 

 

LuyOn tKp 

NgB5i th8y cP 

 (nt) 

ChSm làm viOc nhà (tiUt 1) 

Th" 

Ba/  

Ngày 

...... 

1 

2 

3 

4 

5 

H6c v8n 

H6c v8n 

Toán 

 

TNXH 

 

ThW công 

Bài 29. ia 

 (nt) 

Phép c\ng trong 

ph<m vi 3 

T. hành: ;ánh rSng 

r^a m_t 

Xé dán hình con gà 

(tiUt 1) 

Chính tb 

Toán 

Md thuKt 

TKp =6c 

TNXH 

TKp chép: NgB5i th8y cP 

 Kilôgam 

 Vf tranh =g tài: Em =i h6c 

 Th5i khoá biEu  

 kn ulng =8y =W 

Th" 

TB/ 

Ngày 

...... 

1 

2 

3 

4 

5 

Toán 

H6c v8n 

H6c v8n 

Âm nh<c 

ThW công 

LuyOn tKp 

Bài 30. ua—Ba 

 (nt) 

H6c bài hát: Tìm 

b<n thân  

TKp =6c 

Toán 

KE chuyOn 

Âm nh<c 

ThE dpc 

Cô giáo lqp em 

LuyOn tKp 

NgB5i th8y cP 

Ôn bài hát: Múa vui 

;\ng tác toàn thân — =i =gu 

Th" 

NSm/ 

Ngày 

..... 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

H6c v8n 

H6c v8n 

 

Toán 

 

Md thuKt 

 

Bài 31. Ôn tKp 

(nt) 

 

Phép c\ng trong 

ph<m vi 4 

Vf màu vào hình 

qub (trái cây) 

Toán 

LTVC 

 

ThW công 

 

Chính tb 

 

6 c\ng vqi m\t sl: 6 + 5 

Tx ng@ vg môn h6c, tx chz 

ho<t =\ng 

G{p thuygn ph|ng =áy không 

mui 

Nghe viUt: Cô giáo lqp em 

                                                                 

1

 KU ho<ch DH này do các cô giáo d<y LG tznh L<ng S�n xây d�ng; =B�c s^ dpng nhB là m\t ví dp 

=E ngB5i h6c d�a vào =ó phân tích, không coi =ó là bbn kU ho<ch m�u. Tham khbo thêm KHDH 

LG � trang 106. 
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Th"/ 

ngày 

Ti*t 

NT- 1 NT- 2 

Môn Tên bài Môn Tên bài 

Th" 

Sáu/ 

Ngày 

..... 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

H3c v6n 

H3c v6n 

Th8 d:c 

 

T;p vi>t 

 

Sinh hoAt 

Bài 32: oi-ai 

 (nt) 

HIi hình KIi ngL —

trò chPi 

XRa kia — Mùa dRa — 

Ngà voi 

T;p vi>t 

Toán  

Th8 d:c 

 

TLV 

 

Sinh hoAt 

ChY hoa E-Ê 

26+5 

HIng tác nh^y — Trò chPi “B`t 

mbt bbt dê” 

K8 ngbn theo tranh — luyin 

t;p vj thki khoá bi8u  

 

(Chú thích vi>t tbt: LTVC: Luyin tn và câu; TLV: T;p làm vqn; TNXH: Tr nhiên xã hIi; KC: 

K8 chuyin) 

d. Quan sát KHDHLG / trên 23 th5y 278c nh:ng n<i dung nào c@a kB 

hoCch dCy hDc LG 278c trình bày trong c<t dDc và hàng ngang? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

e. Nêu nh:ng 2i3m giLng và khác nhau gi:a kB hoCch dCy hDc LG và lNp 

2Pn. QiRn các thông tin vào bTng sau: 

V!n $% so sánh K+ ho,ch d,y h0c l2p $4n K+ ho,ch d,y h0c LG 

QVc 2i3m giLng nhau 

 

 

 

 

QVc 2i3m khác nhau 
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g.  Quan sát ngày th- 2 trong k2 ho3ch d3y h6c LG d9:i <ây, anh/ch@ thAy có 

mAy cách ghép các môn h6c giGa các NTJ? Jó là nhGng cách ghép nào? 

Nêu ví dP cho tQng cách ghép. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

h. Ngoài cách thR hiSn theo bVng d9:i, anh/ ch@ còn có nhGng cách nào 

khác không? Nêu ý ki2n cYa anh/ ch@. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Theo công vZn h9:ng d[n t\ ch-c d3y h6c LG, khung k2 ho3ch d3y h6c 

LG <9]c trình bày nh9 sau: 

Th" 

(ngày) 

Ti+t 

NT. ... (Tr.) NT. ... (Tr.) 

Môn/ Phân môn Tên bài Môn/ Phân môn Tên bài 

Th- Hai 

(ngày…) 

1     

2     
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Th" 

(ngày) 

Ti+t 

NT. ... (Tr.) NT. ... (Tr.) 

Môn/ Phân môn Tên bài Môn/ Phân môn Tên bài 

3     

4     

5     

Th& Ba 

(ngày…) 

1     

2     

3     

4     

5     

... … … … … … 

K4 ho6ch d6y h9c LG <=>c th@ hiBn d=Ci d6ng bEng, các cHt d9c ghi: 

Trình tL các ngày h9c trong tuNn. 

Trình tL cOa các ti4t h9c trong ngày. 

Các môn h9c trong ngày, trong tuNn cOa mSi NTU. 

Tên các bài h9c cOa mSi NTU. 

Hàng ngang ghi: 

Trình tL các môn h9c cOa tXng NTU.  

Bài h9c cY th@ cOa tXng NTU. 

Cách tích h>p các nHi dung d6y h9c trong mHt ti4t h9c. 

—  Trong k4 ho6ch d6y h9c LG, các môn h9c <=>c s_p x4p (ghép) vCi nhau 

theo 3 cách sau: 

 +  Cách 1: Các NTU khác nhau h9c các môn h9c khác nhau. Ví dY trong ngày 

th& hai (KHDHLG g trên), ti4t 2, NTU 1 h9c môn H9c vNn, NTU 2 h9c Toán.  

Cách ghép này sh gip phEi khó khkn, chlng h6n nh=: hai NTU trong LG khó 

có th@ tích h>p, lnng ghép <=>c nHi dung, ít có th@ hS tr> lon nhau. Vì vpy, 

n4u áp dYng ki@u ghép này nên cq g_ng s_p x4p mHt NTU h9c bài mCi, 

nhóm kia là bài ôn tpp, h9c các môn không phEi là Toán hoic Ti4ng ViBt. 

+  Cách 2: Các NTU khác nhau h9c các bài h9c theo các phân môn cOa mHt 

môn h9c. Ví dY: csng trong k4 ho6ch LG g trên, ti4t 3, trình <H 1 h9c H9c 

vNn, trình <H 2 h9c Tpp <9c.  
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Cách ghép này s, thu/n l1i h3n cách ghép 1 vì có th8 gi9a 2 nhóm có 

nh9ng n=i dung g?n g@i, có th8 tích h1p CD1c. ThGc hiHn cách ghép 

này GV nên lDu ý tìm hi8u kN mOc tiêu cPa phân môn hSc gi9a hai 

NTU, xác CWnh nh9ng n=i dung có th8 lXng ghép và hY tr1 cPa hai 

NTU C8 khi thGc hiHn KHDH có th8 lXng ghép gi9a 2 NTU. Tuy nhiên, 

v^n lDu ý mYi NTU c?n ph_i C`t tai các mOc tiêu khác nhau và nên 

ghép nh9ng bài hSc mai vai bài luyHn t/p.  

+  Cách 3: Các NTU hSc chung m=t môn hSc, nhDng NTU khác nhau ph_i 

C`t tai nh9ng mOc Cích, yêu c?u khác nhau. Ví dO: v^n trong kg ho`ch 

trên, tigt 5, i c_ 2 NTU Cju hSc môn U`o Ckc, tuy nhiên các nhóm khác 

nhau c?n C`t tai nh9ng yêu c?u khác nhau. 

Cách ghép này nên thGc hiHn Can xen gi9a các cách kia C8 gi_m bat 

nh9ng áp lGc hSc Cmi vai HS hooc i các tigt hSc cumi C8 HS Cp mHt mqi. 

Nhìn chung, mYi cách ghép Cju có nh9ng mot h`n chg, trong thGc tirn 

xây dGng KHDH LG, GV c?n chP C=ng, linh ho`t, phmi h1p các cách ghép 

i ttng tigt hSc trong ngày, các ngày trong tu?n C8 h`n chg tmi Ca nh9ng 

nhD1c Ci8m cPa ttng cách ghép. 

Câu h%i 6: Li*t kê các công vi*c theo t6ng b89c b:n s< làm khi xây dCng 

mDt kE ho:ch d:y hFc LG (chú ý viEt theo thK tC nhLng vi*c cMn làm 

tr89c, làm sau). 

Hoạt động 4: Tìm hiểu các bước xây dựng kế hoạch dạy học  

lớp ghép  

a.  Vigt ra các bDac và n=i dung c?n làm trong ttng bDac khi anh/ chW xây 

dGng m=t kg ho`ch d`y hSc LG (Chú ý vigt theo thk tG nh9ng viHc c?n 

làm trDac, làm sau).  
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b. Trong khi xây d/ng k0 ho1ch d1y h3c LG c6n l8u ý nh;ng <i=u gì? 

  

  

  

  

  

c.  Hãy nêu nh;ng thuDn lEi và khó khIn khi th/c hiJn 3 cách ghép  

d8Oi <ây: 

Cách ghép Thu*n l-i Khó kh2n 

SRp x0p các NTT cùng 

h3c bài mOi 

  

SRp x0p NTT này h3c bài 

mOi, NTT kia h3c bài ôn 

tDp, luyJn tDp 

  

SRp x0p các NTT cùng h3c 

chung môn h3c nh8ng yêu 

c6u khác nhau 

  

d.  Tánh dZu x vào c[t “Nên” ho^c “Không nên” cho phù hEp. 

 Nên Không nên 

Các môn h3c nh8 Toán, Ti0ng ViJt <8Ec x0p b các 

ti0t cuci trong budi h3c. 

  

Các môn Toán, Ti0ng ViJt, TDp làm vIn <8Ec x0p 

trong cùng m[t budi h3c 

  



106  |  MODULE TH 6 

 Nên Không nên 

S!p x%p xen k), r,i ./u các môn h6c nh7 Toán, 

Ti%ng Vi<t v?i các môn h6c khác nh7 MA thuBt, 

ThC công…  

  

Các môn h6c nh7 ThF dHc, Âm nhJc nên bM trí 

song song trong cùng các NTR  

  

S!p x%p dJy chung cho các NTR khác nhau nhUng 

nVi dung chung, có tính liên thông  

  

TYng c7Zng bài luy<n tBp, cCng cM cho NTR có sM 

ti%t ít h\n .F sM ti%t h6c, giZ h6c cho các NTR 

trong LG là ngang b_ng nhau  

  

Đọc thông tin dưới đây và hoàn chỉnh ý kiến của mình. 

THÔNG TIN THAM KHẢO 

 Khi xây dbng k% hoJch dJy h6c LG, có thF tham kh,o lcn l7dt các b7?c sau: 

B!"c 1. Li<t kê tfng sM ti%t h6c cCa mgi NTR, sM ti%t h6c cho mgi môn 

h6c trong c, tucn, trình tb các ti%t h6c theo yêu ccu .Mi v?i mgi nhóm 

trong LG. Ví dH: l?p 1 có 22 ti%t/ tucn, mgi tucn có 4 ti%t Toán, 10 ti%t 

Ti%ng Vi<t

1

. 

B!"c 2. Ti%n hành lBp k% hoJch dJy h6c cho mVt NTR tr7?c.  

Vi<c lba ch6n NTR nào lBp k% hoJch tr7?c là do GV LG db .onh 7u tiên 

cho nhóm nào h\n thì ch6n nhóm .ó .F xây dbng k% hoJch tr7?c. Ví dH, 

trong LG 1+2, GV muMn 7u tiên các em l?p 1, vì vMn ti%ng Vi<t còn y%u, 

ch7a quen n/n n%p h6c tBp, nên s) xây dbng k% hoJch dJy h6c cho NTR 

1 tr7?c, sau .ó xây dbng cho NTR 2 sau.  

Trong khi l1p k3 ho4ch cho m6i NT8, c:n l!u ý: 

—  NhUng môn h6c .òi hti sb tBp trung cao h\n nh7: Toán, Ti%ng Vi<t nên 

.7dc bM trí r,i ./u ra các ngày trong tucn, tránh dun tBp trung vào mVt 

ngày. NhUng môn này cvng ccn .7dc s!p x%p vào nhUng thZi gian thích 

hdp, phù hdp v?i .wc .iFm tâm sinh lí cCa HS tiFu h6c trong mVt bufi 

h6c. Ví dH: không nên x%p môn Ti%ng Vi<t, môn Toán vào ti%t cuMi cùng 

cCa bufi h6c. 

                                                                 

1

 H"#ng d'n th*c hi-n nhi-m v0 n1m h2c 2006 — 2007 8 c9p Ti<u h2c. 
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—  Nh$ng môn h)c, ti.t h)c ngoài tr2i, nh3 môn Th5 d7c, c8n tính :.n :;c 

:i5m th2i ti.t c<a :>a ph3@ng, tránh bC trí môn Th5 d7c vào ti.t cuCi vào 

mùa hè. 

B!"c 3. Xây dLng k. hoNch dNy h)c ti.p cho các trình :P còn lNi.  

Trong khi s0p x3p 4 nh5ng NT7 sau này, c=n l!u ý:  

—  SCi vTi 2 môn Toán và Ti.ng ViWt, dNy h)c theo :úng nPi dung ch3@ng 

trình cho tZng NTS. Các môn còn lNi có th5 t] ch^c dNy h)c chung cho 

các NTS khác nhau. LLa ch)n nPi dung ch3@ng trình c<a NTS th`p làm 

c@ sb, nPi dung ch3@ng trình c<a NTS cao :3cc xem là ph8n mb rPng. 

—  SCi chi.u vTi nh$ng môn h)c, bài h)c :ã x.p b NTS tr3Tc, lLa ch)n ghép 

nh$ng gi2 h)c bài mTi vTi nh$ng gi2 h)c luyWn tgp, ôn tgp, thLc hành. 

—  Tham khho mPt vài cách ghép nh3 sau: 

+  SCi chi.u vTi nh$ng môn h)c, bài h)c :ã x.p b NTS tr3Tc, ghép nh$ng 

môn h)c c8n sL tgp trung nhiku c<a HS nh3 Ti.ng ViWt, Toán, vTi nh$ng 

môn h)c khác nh3 Mo thugt, TL nhiên và Xã hPi,...;  

+  VTi nh$ng môn h)c nh3 Th5 d7c có :;c thù là th32ng dirn ra b ngoài lTp 

h)c, ho;c môn Âm nhNc không khí lTp h)c b trNng thái “:Png”, nên svp 

x.p h)c chung các môn này gi$a các NTS :5 dr theo dõi ho;c hNn ch. 

sL hnh h3bng gi$a các NTS. Ví d7: svp x.p các NTS cùng h)c gi2 Th5 

d7c ho;c cùng h)c gi2 Âm nhNc (cách svp x.p 3). 

+  Nh$ng môn h)c nh3 TL nhiên và Xã hPi, SNo :^c có nh$ng ch< :k mà 

nPi dung liên thông, có tính :{ng tâm nên bC trí h)c chung nh|m gvn 

k.t các trình :P trong lTp thành khCi thCng nh`t, phát huy sL t3@ng trc 

giúp :} c<a NTS lTn vTi NTS bé.  

B!"c 4. Rà soát lNi toàn bP k. hoNch dNy h)c :ã lgp và ch�nh s�a lNi nh$ng 

ch� ch3a phù hcp. Khi rà soát k. hoNch dNy h)c c8n :Ci chi.u vTi các l3u ý 

:;t ra khi lgp k. hoNch dNy h)c LG, suy ngho vk tính khh thi c<a k. hoNch 

:5 :iku ch�nh cho phù hcp vTi tZng ti.t h)c, ngày h)c, tu8n h)c. 

K3 hoCch dCy hEc Fã lHp phIi FIm bIo: 

—  S8y :< sC ti.t h)c, môn h)c, bài h)c và các quy :>nh vk chuyên môn 

theo h3Tng d�n c<a BP Giáo d7c và Sào tNo.  

—  ThLc thi, tNo :iku kiWn thugn lci nh`t cho ng32i GV khi t] ch^c các hoNt 

:Png h)c tgp trong LG, th5 hiWn mPt cách svp x.p khoa h)c, hcp lí gi$a 

các môn h)c, bài h)c gi$a các NTS trong LG. 
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—  Phù h%p v(i c+ s- v.t ch0t c1a l(p h4c, 67 dùng d;y h4c, 6=i t>%ng HS và 

6iBu kiEn tF nhiên, xã hJi c1a 6Ka bàn n+i có LG.  

— L!u ý: 

KR ho;ch d;y h4c LG 6>%c xây dFng không phVi là b0t biRn. Trong quá 

trình thFc hiEn, GV có th] thay 6^i, 6iBu ch_nh, v.n d`ng linh ho;t 6] kR 

ho;ch tr- nên phù h%p, khV thi h+n, 6áp ang 6>%c yêu cbu thFc ticn c1a 

l(p h4c mJt cách t=t nh0t.  

KR ho;ch d;y h4c 6>%c xây dFng cho teng tubn. Tuf theo môn h4c, th] 

lo;i bài h4c, nJi dung các tiRt h4c trong tubn, kR ho;ch d;y 6>%c shp xRp 

theo nhing cách khác nhau.  

Nhìn chung, - các bài h4c m(i, GV cbn dành nhiBu thki gian 6] h>(ng 

dln HS trFc tiRp, trong khi 6ó các ki]u bài nh>: luyEn t.p, ôn t.p, ki]m 

tra, các bài thFc hành,... thì thki gian d;y trFc tiRp có th] ít h+n. Do 6ó, 

GV cbn shp xRp các ki]u bài này mJt cách h%p lí, tránh d;y d7n nJi dung 

m(i vào cùng mJt thki 6i]m, các bài khó h4c trong cùng mJt ngày, tránh 

tình tr;ng có ngày HS h4c quá nhiBu nJi dung, có ngày HS h4c quá ít... 

gây mEt mpi cho cV GV và HS. 

Ngoài ra, GV có th] shp xRp 6] d;y mJt nJi dung chung, có tính liên 

thông cho các NTq nh>ng theo các yêu cbu khác nhau. Cách d;y này 

ghn kRt cV l(p thành mJt kh=i th=ng nh0t và HS có th] chia ss kinh 

nghiEm cho nhau, ht tr% nhau h4c t.p. 

Nội dung 3 

KẾ HOẠCH BÀI HỌC LỚP GHÉP 

Hoạt động 1: So sánh giữa kế hoạch bài học lớp ghép và kế 

hoạch bài học lớp đơn 

Câu h%i 1: Hãy so sánh k1 ho2ch bài h6c LG và k1 ho2ch bài h6c l;p =>n 

? mAt sC =Dc =iEm nhF:  

—  C0u trúc c1a mJt kR ho;ch bài h4c. 
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—  Các %& m(c, n+i dung %01c trình bày trong c+t d:c, hàng ngang. 

  

  

  

  

  

—  Các n+i dung c=n th> hi?n trong kA hoBch bài h:c. 

  

  

  

  

  

—  HoBt %+ng cDa GV, HS trong tHng NTK. 

  

  

  

  

  

—  HoBt %+ng cDa HS khi không có GV: HS làm gì? Ai giao nhRng vi?c %ó? Ai 

là ng0Ti quVn lí %> HS làm vi?c %ó?. 

  

  

  

  

  

—  Nêu nhRng %i>m giYng và khác nhau giRa kA hoBch dBy h:c LG và l[p 

%]n. Ki&n các thông tin vào bVng sau: 

V!n $% so sánh K+ ho,ch d,y h0c l2p $4n K+ ho,ch d,y h0c LG 

K_c %i>m giYng nhau   

K_c %i>m khác nhau   
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a. #$c tham kh*o k, ho-ch bài h$c 1 d34i. Tr* l8i m9t s; câu h>i sau: 

—  NhBng EiFm nào có thF áp dJng trong viLc tM chNc gi8 h$c LG 1 EQa 

ph3Rng cSa b-n? 

  

  

  

 

  

  

—  NhBng EiFm nào khó vUn dJng trong LG 1 EQa ph3Rng b-n? B-n sW thay 

EMi EiFm khó vUn dJng này nh3 th, nào?  

  

  

 

  

  

  

—  Hãy liLt kê nhBng khó kh\n khi th]c hiLn quá trình d-y h$c trong LG.  
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Kế hoạch bài học

1

 

Tuần 12 – LG 1+2 

 

NT" 1 NT" 2 

Môn 

Tên bài 

I. M/c tiêu 

 

 

 

 

 

 

II. "D d5y h8c 

Toán 

Luy<n t=p 

Sau khi h'c xong bài này, 

HS có th4: 

— L8p và th;c hi<n =>?c 

các phép tính cCng, trE 

trong phFm vi 6. 

— Rèn kL nMng cCng, trE, 

làm bài t8p. 

— Vui và yêu thích môn h'c. 

 

— Sách giáo khoa. 

— PhiSu bài t8p. 

T=p ?8c 

 M@  

— Rèn kL nMng ='c thFo thành tiSng, 

='c trTn toàn bài, ngUt nhVp =úng 

câu thT lYc bát (2/4 và 4/4), câu 7, 8 

(3/3 và 3/5). 

— Rèn kL nMng ='c hi4u: 

Hi4u nghLa cca các tE: n!ng oi, gi'c 

tròn. Cem nh8n =>?c nfi vgt ve và tình 

th>Tng bao la cca mi dành cho con. 

— H'c thuCc lòng bài thT. 

— Tranh minh hoF bài ='c trong 

sách giáo khoa. 

— PhiSu câu hni. 

III. Các ho5t ?Bng d5y h8c chD yEu 

ThFi 

gian 

Ho5t 

?Bng 

 

3' 1 

 

HS: Chuon bV sách giáo khoa, 

vp viSt, beng, phgn bút. Ki4m 

tra chéo nhau các v8t dYng. 

GV: Gisi thi<u bài, ghi =tu 

bài lên beng. 

 

GV: G'i 1 HS ='c bài -i.n tho0i. 

Nh8n xét, ghi =i4m. 

Yêu ctu HS ='c tr>sc bài thT M2. 

HS: x'c bài thT. 

5' 2  

GV: G'i HS nêu yêu ctu 

bài 1. Phát phiSu bài t8p, 

h>sng dyn cách làm. 

 

GV: — Gisi thi<u bài. Luy<n ='c, ='c 

myu toàn bài. H>sng dyn cách ='c. 

 

                                                                 

1

 K" ho%ch bài h*c này -./c l1p b3i các giáo viên d%y LG t<nh Lào Cai. BAn k" ho%ch -./c sD dEng 

nh. mGt ví dE -I ng.Ji h*c dKa vào -ó phân tích, không coi -ó là k" ho%ch mPu.  
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NT" 1 NT" 2 

Yêu c%u HS làm phi.u bài 

t1p 1 theo nhóm 7ôi, sau 

7ó ki=m tra bài. 

HS: Th$o lu(n và làm bài, 

ghi vào phi2u. Ki5m tra bài.  

— G;i HS >;c n@i ti2p tAng dòng thD. 

 

 

Yêu c%u HS 7@c th%m bài thA theo 

nhóm. 

4' 3  

GV: — G;i HS báo cáo 

k2t qu$. 

— HHIng dJn cách làm  

bài 3. 

Giao HS làm bài 3 theo 

nhóm 4 em. Nhóm trFGng 

nh1n và phát phi.u bài 

t1p cho nhóm. 

 

HS: L;c thMm thD trong nhóm. 

 

5' 4  

HS: Làm bài t(p theo 

nhóm 4. 

 

GV: — G;i HS >;c n@i ti2p >oRn thD 

trong nhóm. 

— G;i HS thi >;c giSa các nhóm. 

HFKng dMn HS thNo lu1n và làm bài 

trong phi.u bài t1p. 

5' 5  

GV: — G;i HS báo cáo k2t 

qu$ cTa nhóm. 

— Các nhóm và GV nh(n 

xét, >ánh giá.  

Yêu c%u HS làm bài t1p 4. 

 

HS: Th$o lu(n theo phi2u bài t(p. 

1' 
Th0 giãn: HS c$ 2 nhóm >Zng lên làm >\ng tác: Ng^i mãi m`i lHng, vi2t 

mãi m`i tay, th5 dbc th2 này cho h2t mct m`i. 

6' 6  

HS: Làm bài t(p 4. 

 

GV: Nghe HS trình bày k2t qu$ công 

vicc. Gfn các thg tA lên b$ng, g;i HS 
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NT" 1 NT" 2 

GV: — G$i HS báo cáo k-t 

qu1 c2a nhóm. 

— Các nhóm và GV nh=n 

xét, Aánh giá.  

Yêu c%u HS làm bài t.p 5. 

lên gEn các phi-u tG gi1i nghHa AI 

Aánh giá AJKc HS Aã hiIu nghHa tG 

chJa. Gi1i thích và liên hN thOc t- AI 

HS hiIu rõ hRn. Nh=n xét. 

Yêu c%u HS 23c th%m bài th5 và tr8 

l9i câu h;i SGK. 

HS: T$c nhUm bài thR và tr1 lVi câu 

hXi SGK. 

5' 7  

HS: Làm bài t=p 5. 

 

 

 

GV: Các nhóm báo cáo  

k-t qu1. 

— Nh=n xét, Aánh giá. 

HS: Ghi bài vào v\. 

 

GV: G$i HS A$c thu]c Ao^n thR, bài 

thR. Tr1 lVi câu hXi. 

HS tr8 l9i câu h;i: Ý nghBa cDa bài 

th5 là gì? TiHp tIc h3c thuJc 2oLn 

th5, bài th5. Ghi bài vào vN. 

HS: Ghi bài vào v\, tìm hiIu ý nghHa 

bài thR, h$c thu]c lòng. 

GV: Nghe HS nói ý nghHa bài thR, 

A$c thR, nh=n xét, bd sung. 

1' 8 Nh0n xét gi7 h8c, d<n dò chung 

TJRng tO nhJ KHDH cho m]t tugn, KHDH cho m]t ti-t d^y \ ljp ARn, 

ngJVi ta thJVng dùng tG: giáo án. Giáo án là k- ho^ch d^y m]t ti-t h$c 

cho m]t NTT. NhJng \ LG khi xây dOng k- ho^ch cho m]t ti-t d^y, GV 

ph1i xây dOng các mlc tiêu, các n]i dung d^y h$c cho nhimu NTT khác 

nhau, AJKc g$i là KHBH.  

Trong các ljp ARn, moi ljp chp có m]t NTT nên Amu thOc hiNn theo m]t 

k- ho^ch d^y h$c chung do nhà trJVng xây dOng. Còn trong LG l^i có 

nhimu NTT "ljp" khác nhau. Do Aó, trong cùng m]t ti-t có nhimu mlc 

tiêu, nhimu n]i dung d^y h$c cho các NTT khác nhau. Vì v=y, GV d^y LG 

cgn ph1i AJKc trao quymn ch2 A]ng và linh ho^t nhimu hRn nhrm thích 

sng vji nhtng Auc AiIm và Aimu kiNn cl thI c2a tGng LG. GV d^y LG ph1i 

tO xây dOng KHDH. Không ai có thI thay th- GV d^y LG trong viNc xây 

dOng KHDHLG và KHBH. 
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Theo tinh th(n ch* +,o +-i m/i

1

, cách l3p k6 ho,ch bài h9c (so,n giáo án) 

c(n +>n gi?n, tránh hình thBc, +C GV có thGi gian t3p trung vào công tác 

giáo dMc. GV c(n nOm vPng nhPng yêu c(u c> b?n c(n +,t +Si v/i HS tiCu 

h9c +ã +WXc quy +Znh t,i ChW>ng trình tiCu h9c trong quá trình so,n 

giáo án khi lên l/p. K6 ho,ch bài h9c c(n ngOn g9n, thC hi]n rõ các ph(n 

c> b?n sau: 

—  Ph"n 1: Nêu mMc tiêu cba bài h9c, gOn v/i yêu c(u c(n +,t +WXc vc ki6n 

thBc, kd neng, thái +f +WXc quy +Znh t,i ChW>ng trình TiCu h9c do Bf 

Giáo dMc và hào t,o ban hành và Chuin ki6n thBc kd neng môn h9c. 

—  Ph"n 2: Nêu nhPng yêu c(u chuin bZ vc thi6t bZ, +j dùng d,y và h9c cba 

GV, dl ki6n hình thBc t- chBc ho,t +fng h9c t3p +?m b?o phù hXp v/i 

tmng nhóm +Si tWXng HS. 

—  Ph"n 3: Xác +Znh nfi dung, phW>ng pháp gi?ng d,y +Si v/i GV, yêu c(u 

c(n h9c +Si v/i tmng +Si tWXng HS, kC c? HS cá bi]t (n6u có). 

KHBHLG hoàn toàn +?m b?o nhPng +pc +iCm chung, giSng nhW k6 

ho,ch bài h9c l/p +>n +ã nêu q trên. Bên c,nh +ó, k6 ho,ch bài h9c LG 

còn có +pc +iCm riêng: trong cùng mft kho?ng thGi gian, không gian 

nhst +Znh, GV ph?i t- chBc ho,t +fng h9c t3p cho 2 hopc nhicu NTh HS 

+C +,t +WXc mMc tiêu bài h9c +ã +c ra cho mui NTh. 

Câu h%i 2: Li*t kê nh/ng c2n c3 khi xây d7ng k8 ho:ch bài h=c LG (chú ý 

li*t kê theo th3 t7 Du tiên tE trên xuGng dDHi). 

Hoạt động 2. Xác định những căn cứ để xây dựng kế hoạch  

bài học lớp ghép 

Hãy xem câu hxi và câu tr? lGi cba ba GV dW/i +ây. Theo b,n, GV nào +ã 

tr? lGi +úng và +(y +b nhst? 

Câu h%i 1: Hãy nêu nh/ng c2n c3 NO xây d7ng k8 ho:ch bài h=c LG. 

Câu tr. l0i c3a GV A:  

Khi xây dlng KHBHLG c(n cen cB vào: MMc tiêu chung cba chW>ng trình 

môn h9c; mMc tiêu cba bài h9c; nfi dung bài h9c, nfi dung ki6n thBc 

tmng ph(n trong bài; phW>ng pháp d,y h9c bf môn, phân môn; +pc +iCm 

cba thC lo,i bài h9c: bài m/i, bài ôn t3p...; hW/ng d}n phân phSi chW>ng 

trình các môn h9c...; +icu ki]n c> sq v3t chst l/p h9c, +j dùng d,y h9c;... 

kh? neng cba chính GV +ó. 

                                                                 

1

  !i m%i qu(n lí giáo d0c ti3u h5c vì s9 phát tri3n b=n v>ng, tr. 103. 
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Câu tr& l(i c+a GV B:  

Khi xây d(ng KHBHLG c0n c1n c2 vào: M8c tiêu chung c<a ch>?ng trình 

môn hDc; m8c tiêu c<a bài hDc; nGi dung bài hDc; ph>?ng pháp dJy hDc 

bG môn, phân môn; LMc LiNm c<a thN loJi bài hDc: bài mPi, bài ôn tQp,...; 

LiSu kiUn c? sW vQt chXt lPp hDc, LY dùng dJy hDc;... kh[ n1ng c<a chính 

GV Ló. 

Câu tr& l(i c+a GV C:  

Khi xây d(ng KHBHLG c0n c1n c2 vào: M8c tiêu chung c<a ch>?ng trình 

môn hDc; m8c tiêu c<a bài hDc; nGi dung bài hDc, nGi dung ki_n th2c 

t`ng ph0n trong bài; ph>?ng pháp dJy hDc bG môn, phân môn; LMc LiNm 

c<a thN loJi bài hDc: bài mPi, bài ôn tQp,...; LMc LiNm HS trong lPp: sb 

l>cng, trình LG nhQn th2c,...; LiSu kiUn c? sW vQt chXt lPp hDc, LY dùng 

dJy hDc;... kh[ n1ng c<a chính GV Ló. 

Gi[i thích vì sao bJn lJi cho rdng GV A/B/C tr[ lhi Lúng, còn các GV khác 

lJi ch>a L< hoMc tr[ lhi sai. 

Đọc tham khảo một số thông tin sau và hoàn thiện ý kiến của mình. 

THÔNG TIN THAM KHẢO 

Khi lQp k_ hoJch bài hDc LG c0n c1n c2 vào: 

1.  M8c tiêu c<a môn hDc Lbi vPi mli NTo; m8c tiêu c<a bài hDc trong 

ch>?ng, ph0n và môn hDc Lbi vPi mli NTo. 

2.  NGi dung t`ng bài hDc c8 thN Lã L>cc srp x_p trong k_ hoJch dJy hDc 

c<a tu0n Ló.  

3.  Ph>?ng pháp dJy hDc c<a môn hDc hoMc phân môn c<a t`ng thN loJi bài 

hDc (bài mPi, bài ôn tQp, bài th(c hành…), t`ng ph0n nGi dung ki_n th2c 

trong bài. 

4.  oMc LiNm HS trong lPp (HS hDc khá, HS còn gMp khó kh1n, HS khuy_t 

tQt,...), nhyng khó kh1n c<a HS khi th(c hiUn hoJt LGng hDc tQp. 

5.  C? sW vQt chXt lPp hDc, tr>hng hDc, trang thi_t b{, LY dùng dJy và hDc 

c|ng nh> các LiSu kiUn t( nhiên, thhi ti_t, khí hQu L{a ph>?ng.  

Ngoài ra c|ng c0n chú ý L_n chính kh[ n1ng c<a b[n thân GV, LDc và 

hiNu nhyng LiSu ch~ d�n vS bài hDc trong sách h>Png d�n GV; LDc, tìm 

hiNu thêm nhyng nGi dung có liên quan trong các sách tham kh[o khác. 

Câu h%i 2: K* ho,ch bài h0c LG nên 567c trình bày nh6 th* nào? 
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Hoạt động 3: Tìm hiểu cách thể hiện một kế hoạch bài học 

lớp ghép 

Có ý ki&n cho r,ng KHBHLG nên 456c th8 hi9n nh5 KHBH l;p 4=n, có 

ngh?a là NTD nào thì có KHBH (giáo án) cho riêng NTD 4ó. DiJu 4ó có 

ngh?a là, n&u LG 2 trình 4M thì GV sP có 2 quy8n giáo án cho 2 NTD riêng 

rP. BSn có 4Tng tính v;i ý ki&n này không? Vì sao?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Có ý ki&n khác lSi cho r,ng: n&u làm nh5 ý ki&n trên thì không g[i là LG 

n\a, mà là ghép l;p thì 4úng h=n. C_n có mMt KHBH t`ng th8 cho các 

NTD, bbi vì mcc dù mfi NTD có mgc tiêu h[c, bài h[c và có các hoSt 

4Mng dSy h[c khác nhau nh5ng lSi ngTi chung trong mMt không gian, 

h[c trong cùng thhi gian, thhi 4i8m và cùng mMt GV. Vì viy, KHBH t`ng 

th8 cho các NTD sP giúp GV qujn lí và t` chkc dSy h[c trong LG 456c tlt 

h=n. BSn có 4Tng tính v;i ý ki&n này không? Vì sao?  
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Đọc thông tin dưới đây và hoàn chỉnh ý kiến của mình. 

THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

KHBHLG ph(i *+,c thi/t k/ nh+ m3t b(n k/ ho6ch ho6t *3ng c8a GV và 

HS *> các NTB có th> ti/n hành quá trình d6y và hJc m3t cách *Kng b3, 

nhMp nhàng, không lãng phí thRi gian, không có tình tr6ng “rTi rãi” trong 

các nhóm, giúp GV tW chXc, *iYu hành và ki>m soát *+,c các ho6t *3ng 

c8a các NTB, ho6t *3ng c8a nhóm hJc t[p và ho6t *3ng c8a t\ng cá nhân.  

Trong LG, khi GV làm vi_c v`i NTB này, thì a các NTB khác HS ph(i tb 

ti/n hành các ho6t *3ng hJc t[p theo các nhi_m vd hJc t[p do GV giao. 

B> HS có kh( neng tb hJc, GV cfn giao nhi_m vd rõ ràng, cd th> và 

h+`ng dhn HS hJc t[p cá nhân, theo nhóm, cách h,p tác v`i nhau *> 

hoàn thành bài t[p. 

Trong quá trình d6y hJc, các ho6t *3ng *ã xây dbng trong k/ ho6ch bài 

hJc không áp ddng m3t cách cXng nhjc, cfn linh ho6t, hokc có nhlng 

thay *Wi *> *áp Xng nhu cfu, kh( neng c8a HS, v`i các tình humng n(y 

sinh trong giR hJc. 

Quan sát khung KHBHLG a d+`i *> thoy *+,c nhlng n3i dung nào c8a 

k/ ho6ch bài hJc LG *+,c trình bày trong c3t dJc và hàng ngang.  

Khung kế hoạch bài học LG 2 trình độ 

 NTB…. NTB…. 

 Môn/Phân môn Môn/Phân môn 

 Tên bài Tên bài 

I. Mdc tiêu   

II. #$ dùng d)y h,c   

III. Các ho)t 23ng d)y h,c ch4 y5u   

Câu h%i 1: Li*t kê các công vi*c theo t6ng b89c b:n s< làm khi xây dCng 

mDt kE ho:ch bài hFc LG (chú ý viEt theo thK tC nhLng vi*c cMn làm 

tr89c, làm sau). 
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Hoạt động 4: Thực hiện các bước xây dựng kế hoạch bài học  

lớp ghép 

Quá trình l*p k- ho/ch bài h4c th56ng 859c ti-n hành theo nh;ng 

b5<c sau:  

1.  Tr5<c khi l*p k- ho/ch bài h4c LG, cFn xác 8Hnh 859c nh;ng thông tin 

cFn thi-t làm cKn cL 8M l*p k- ho/ch bài h4c (Xem l/i thông tin cho ho/t 

8Png 2 R trên). 

2.  Ti-p 8ó, phVi xác 8Hnh rõ mXc tiêu cYa bài h4c cho tZng NT\. MXc tiêu 

cYa bài h4c 859c vi-t cho ng56i h4c, 859c xây dbng dba vào mXc tiêu 

chung cYa ccp h4c, l<p h4c, môn h4c, bài h4c, 8Vm bVo thbc hidn mXc 

tiêu cYa giáo dXc tiMu h4c quy 8Hnh t/i Lu*t Giáo dXc 2005: giúp HS hình 

thành nh;ng ck sR ban 8Fu cho sb phát triMn 8úng 8ln và lâu dài vm 8/o 

8Lc, trí tud, thM chct, thom mp và các kp nKng ck bVn 8M HS ti-p tXc h4c 

trung h4c

1

.  

MXc tiêu cYa bài h4c có mPt vH trí quan tr4ng trong k- ho/ch bài h4c, nó 

quy-t 8Hnh 8-n ti-n trình gi6 h4c, nPi dung, ph5kng pháp d/y h4c, các 

ho/t 8Png h4c t*p, nPi dung và cách thLc 8ánh giá k-t quV h4c t*p.  

MXc tiêu cFn 859c xác 8Hnh cX thM, không chung chung, thu*n l9i khi 

8ánh giá. MXc tiêu cFn thM hidn 859c nh;ng vcn 8m vm ki-n thLc, kp nKng 

và thái 8P mà HS cFn 8/t 859c sau gi6 h4c.  

3.  Dba trên mXc tiêu 8ã xác 8Hnh, lba ch4n nh;ng 8kn vH ki-n thLc cFn thi-t 

8M cung ccp cho HS, xem xét cách thLc tu chLc nPi dung h4c t*p cho HS. 

CFn xác 8Hnh rõ trong nPi dung bài h4c, 8âu là phFn ki-n thLc m<i hoàn 

toàn, HS ch5a bi-t; phFn ki-n thLc nào liên quan v<i bài 8ã h4c, hoxc 

phFn ki-n thLc nào gln v<i thbc tiyn, HS 8ã bi-t. \imu này sz giúp GV 

trong quá trình lên l<p bi-t g9i mR, khai thác nh;ng v|n ki-n thLc, kinh 

nghidm 8ã bi-t, d}n dlt các em chY 8Png khám phá ki-n thLc m<i, 

                                                                 

1

 Lu#t Giáo d*c 2005, tr. 21. 
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nh"m phát huy tính tích c,c c-a HS. GV c4ng c6n chú ý c9p nh9t nh:ng 

s< li?u, ví dC minh hoE mang tính FGa phHIng, g6n g4i vJi các em. 

L!u ý: Th,c hi?n FiMu chNnh vi?c dEy và hPc

1

 cho HS tiQu hPc phù hSp 

vJi F<i tHSng HS nh"m FEt hi?u quU thiVt th,c, ví dC: chuyQn thành 

nXi dung tham khUo, t, chPn F<i vJi nh:ng ph6n, chHIng, bài hPc, bài 

t9p FQ Fáp [ng yêu c6u kiVn th[c, k] n^ng hPc t9p cho t_ng F<i tHSng 

HS trong lJp; giUm bJt m[c FX yêu c6u F<i vJi nh:ng nXi dung lí 

thuyVt và bài t9p khó, chHa phù hSp vJi khU n^ng hPc t9p c-a Fa s< HS 

trong lJp, nh:ng nXi dung th,c hành chHa có FiMu ki?n th,c hi?n hocc 

chHa phù hSp vJi tình hình th,c tV hi?n nay. NXi dung FiMu chNnh do 

chính GV t, l,a chPn và FM xugt nhHng phUi FUm bUo mCc tiêu môn 

hPc và yêu c6u cI bUn vM kiVn th[c, k] n^ng, thái FX quy FGnh trong 

ChHIng trình TiQu hPc. 

4.  Xác FGnh phHIng pháp, hình th[c tl ch[c dEy hPc và d, kiVn các hoEt 

FXng hPc t9p c-a HS. 

Vi?c l,a chPn phHIng pháp dEy hPc phù hSp c^n c[ vào mCc tiêu bài 

hPc, thQ loEi bài hPc, môn hPc, t_ng nXi dung cC thQ, F<i tHSng HS (kiVn 

th[c Fã có, nhu c6u, h[ng thú, l[a tuli…). 

Trong mXt tiVt hPc không nên chN sq dCng mXt phHIng pháp và mXt 

hình th[c tl ch[c dEy hPc, c6n ph<i hSp nhiMu phHIng pháp và hình 

th[c khác nhau phù hSp vJi t_ng nXi dung kiVn th[c và F<i tHSng HS cC 

thQ. Ph<i hSp linh hoEt hình th[c dEy hPc chung cU lJp, dEy hPc riêng 

t_ng NTs, dEy hPc cho mti cá nhân HS. 

Trong vi?c tl ch[c các hoEt FXng hPc t9p cho HS c6n tính FVn thvi gian 

cC thQ FQ th,c hi?n t_ng hoEt FXng. Phân bl thvi gian làm vi?c vJi t_ng 

NTs trong mti tiVt hPc sao cho hSp lí. C6n xác FGnh rõ Fâu là hoEt FXng 

c-a GV, Fâu là hoEt FXng hPc c-a HS, HS hPc cá nhân, trong nhóm hay 

hPc chung và th,c hi?n công vi?c gì.  

5.  Xác FGnh F<i tHSng (hocc nhóm F<i tHSng) HS c6n quan tâm nhiMu hIn, 

quan tâm vM mct gì trong giv hPc, nh"m FUm bUo mPi HS FMu FHSc tham 

gia trong quá trình hPc t9p, FMu FHSc tl ch[c, hHJng dyn FQ FEt FHSc 

mCc tiêu c-a bài hPc. Ví dC, vJi các em n: hay nhút nhát thì c6n khuyVn 

khích FXng viên nhH thV nào; vJi HS hPc còn yVu thì c6n dành cho câu 

h{i nào, trS giúp trong giv hPc ra sao; vJi HS khuyVt t9t thì yêu c6u c6n 
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  !i m%i qu(n lí giáo d0c ti3u h5c vì s9 phát tri3n b=n v>ng, tr. 104. 
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 !t $ m&c  ( nào. T!o c. h(i  1 HS  45c h6 tr5 nhau: gi<a NT> l@n h.n 

v@i nhóm bé h.n, gi<a HS khá giHi v@i HS yJu. 

6.  ChuMn bN các  O dùng d!y — hSc cTn thiJt (nh<ng  O dùng này có th1 là 

do GV hoXc cY HS chuMn bN), các t4 li[u cTn  Sc, tham khYo. Bên c!nh 

các  O dùng d!y hSc c^a nhà tr4_ng, GV nên c` gang huy  (ng HS cùng 

tham gia khai thác nguOn  O dùng d!y hSc scn có c^a  Na ph4.ng. Ví df: 

gi_ hSc môn Th nhiên và Xã h(i, ngoài tranh Ynh  45c ckp, phát, nên 

yêu cTu HS s4u tTm các lo!i cây, hoa, quY… c^a  Na ph4.ng. Tích chc so 

dfng phiJu giao vi[c trong quá trình d!y hSc  1 phát huy khY nqng hSc 

trp  (c lrp và h5p tác hSc nhóm c^a HS.  

7.  Xây dhng n(i dung và ph4.ng pháp  ánh giá kJt quY hSc trp c^a HS.  

Vi[c ki1m tra,  ánh giá kJt quY hSc trp c^a HS LG trp trung vào hai 

môn TiJng Vi[t và Toán theo yêu cTu c. bYn cTn  !t vv kiJn th&c, kw 

nqng quy  Nnh c^a B(

1

. Các môn Khoa hSc, LNch so và >Na lí ch^ yJu 

 45c  ánh giá vv kw nqng  Sc. >i1m trp  Sc n(i dung các môn hSc này 

 45c tính là  i1m ki1m tra th4_ng xuyên, gi<a kì, cu`i kì c^a chính các 

môn hSc  ó. 

Các môn hSc  ánh giá bzng nhrn xét cTn coi trSng sh tiJn b( c^a HS, 

kh.i dry h&ng thú hSc trp  1 tkt cY HS LG  vu có th1  !t lo!i Hoàn 

thành vào cu`i nqm hSc. 

Vi[c ki1m tra  ánh giá kJt quY hSc trp c^a HS ti1u hSc trp trung vào hai 

mfc  ích c. bYn: mfc  ích d!y hSc và mfc  ích giáo dfc. 

M!c $ích d(y h*c: Vi[c  ánh giá cTn xukt phát t| mfc tiêu bài hSc. 

>ánh giá có th1 qua quan sát khi HS  ang ho!t  (ng hSc trp, HS có tích 

chc tham gia ho!t  (ng không, có h&ng thú, có tích chc không,... >ánh 

giá c}ng có th1 qua vi[c HS trY l_i các câu hHi, làm bài trp trong phiJu 

bài trp,.... 

Không ch~ m(t mình GV tham gia vào  ánh giá HS mà còn cTn khuyJn 

khích HS biJt cách th  ánh giá và  ánh giá l�n nhau. 

Dha trên các kJt quY  ánh giá, GV s� biJt  45c bài hSc  ã  !t  45c mfc 

tiêu  v ra hay ch4a, HS tiJn b( thJ nào, trên c. s$  ó có bi[n pháp 

khuyJn khích HS tích chc hSc trp h.n. V@i bYn thân GV c}ng th rút ra bài 

hSc cho mình  1 t� ch&c d!y hSc t`t h.n n<a $ các gi_ hSc sau. 
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 Quy$t &'nh s+ 16/2006/Q1— BGD1T, ngày 5/5/2006. 
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M!c $ích giáo d!c: Thông qua vi+c ki.m tra 2ánh giá và t5 2ánh giá, giúp 

cho HS hình thành n=ng l5c t5 2ánh giá, t? 2ó giúp các em t5 tin vào bCn 

thân, có ý thFc vGHn lên. KLng thMi, s5 2ánh giá kOp thMi, chính xác vRi 

thái 2S cTi mT, khuyVn khích, 2Sng viên cWa GV sZ giúp cho HS có ý thFc 

ph[n 2[u, xây d5ng m]i quan h+ t]t 2^p gi_a GV vRi HS, gi_a HS vRi 

nhau và vRi m`i ngGMi xung quanh.  

Hoạt động 5: Hoạt động tổng kết 

Sau khi nghiên cFu xong module này, anh/chO hãy t5 2ánh giá kVt quC 

h`c tcp cWa mình bdng cách 2ánh d[u x vào ô s] 1, 2, 3... tGHng Fng trong 

bCng sau: 

N!i dung 

Th*p → Cao 

1 2 3 4 5 

1. Phân bi+t rõ nh_ng 2kc 2i.m cWa KHDH, KHBHLG khác 

vRi lRp 2Hn 

     

2. Xác 2Onh rõ các c=n cF 2. xây d5ng KHDH, KHBHLG      

3. Nrm v_ng và áp dsng 2Gtc các bGRc tiVn hành 2. lcp mSt 

KHDH, KHBHLG 

     

4. Có th. xây d5ng 2Gtc KHDH, KHBHLG      

5. CCm th[y t5 tin hHn nVu 2Gtc phân công dxy h`c LG.      

Thực hiện bài tập 1: Xây dựng kế hoạch dạy học LG 

1.  L5a ch`n mSt tuyn h`c b[t kì trong n=m h`c.  

2.  Nghiên cFu nh_ng c=n cF khi xây d5ng kV hoxch dxy h`c LG, ghi ra 

nh_ng nSi dung chính. 

3.  TiVn hành xây d5ng kV hoxch dxy h`c theo các bGRc trong thông tin cho 

hoxt 2Sng 4.  

4.  Rà soát lxi kV hoxch v?a xây d5ng, 2]i chiVu vRi các yêu cyu, nh_ng lGu ý 

khi xây d5ng kV hoxch dxy h`c.  
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 5.  Trao '(i v+i ',ng nghi0p v2 k4 ho5ch d5y h9c 'ã l<p, th?o lu<n v2 nhAng 

cách bD trí hFp lí, dG áp dHng, 'i2u chInh nhAng ngày h9c, ti4t h9c ghép 

chLa hFp lí, chLa phù hFp. 

Khi tO rà soát k4 ho5ch d5y h9c do chính b5n l<p ra hoQc khi xem xét k4 

ho5ch d5y h9c do ',ng nghi0p xây dOng 'V góp ý trao '(i, chInh sYa và 

hoàn thi0n cZn dOa vào m[t sD tiêu chí sau:  

V! hình th'c:  

CZn 'Zy '_ các n[i dung trong c[t d9c, hàng ngang nhL 'ã '2 c<p trong 

thông tin cho ho5t '[ng 1. Các n[i dung 'LFc trình bày rõ ràng, sáng 

s_a, ti0n theo dõi. 

V! n*i dung:  

CZn chú ý '?m b?o sD môn h9c, sD ti4t h9c cho m[t tuZn, trình tO các ti4t 

h9c. Trình tO ti4t h9c 'LFc xep x4p trong ChLfng trình theo lôgic ki4n 

thgc, bài này là ti2n '2 'V h9c bài ti4p theo, vì v<y trong k4 ho5ch d5y 

h9c cZn '?m b?o 'úng thg tO bài h9c theo phân phDi chLfng trình. hQc 

bi0t v+i môn Ti4ng Vi0t, cZn chú ý mDi liên quan giAa phân môn T<p '9c 

v+i các phân môn khác nhL Chính t?, Luy0n tl và câu,..  

CZn '?m b?o k4 ho5ch d5y h9c 'LFc thOc hi0n theo các bL+c và nhAng 

lLu ý khi l<p k4 ho5ch d5y h9c theo các thông tin ho5t '[ng 2, 3. CZn 

chú ý hfn o cách ghép các môn h9c sao cho hFp lí, thu<n ti0n khi t( 

chgc gip h9c, ',ng thpi h5n ch4 tDi thiVu nhAng khó khqn khi ti4n hành 

d5y h9c o LG. 

Thực hiện bài tập 2: Xây dựng kế hoạch bài học LG 

1.  DOa trên k4 ho5ch d5y h9c 'ã xây dOng trên, ch9n lty 2 gip h9c:  

—  1 gip h9c là các NTh h9c chung cùng môn h9c, nhLng mwi nhóm '5t 

m[t mHc tiêu khác nhau. 

—  1 gip h9c là các NTh khác nhau h9c các môn h9c khác nhau. 

Sau 'ó l<p k4 ho5ch bài h9c cho 2 gip h9c 'ó. 

2.  Trao '(i v+i ',ng nghi0p v2 2 k4 ho5ch bài h9c 'ã so5n hoQc tO rà soát 

l5i 2 k4 ho5ch bài h9c 'ó theo m[t sD gFi ý sau: 

—  MHc tiêu bài h9c 'ã 'LFc vi4t cho ngLpi h9c chLa? Các mHc tiêu có cH 

thV, rõ ràng, lLFng hoá, 'ánh giá 'LFc không? 

—  Các ho5t '[ng 'LFc t( chgc có nh{m '5t 'LFc các mHc tiêu 'ã '2 ra cho 

ngLpi h9c chLa? hã phù hFp chLa? Có '_ thpi gian ho5t '[ng hay không?  
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—  Các ph'(ng pháp và hình th/c t0 ch/c d2y h4c 5ã xây d9ng có phù h<p 

v=i n?i dung bài h4c, 5Ci t'<ng HS, 5ã phát huy 5'<c tính tích c9c h4c 

tGp ch'a?  

—  HS 5ã tích c9c ho2t 5?ng h4c tGp ch'a? HS có khoLng thMi gian nào nhàn 

rOi không? 

—  Ho2t 5?ng cQa GV sU th9c hiVn trong tWng NTZ là gì? Ho2t 5?ng cQa HS 

khi không có GV nh' th\ nào? 

—  GV sU làm gì tr'=c khi di chuy^n tW NTZ này sang NTZ khác? 

—  Các phi\u giao viVc, 5_ dùng h4c tGp ho`c tranh Lnh... 5^ HS th9c hiVn 

5ã 5'<c chubn bc 5Q ch'a?  

—  Nhdng ho2t 5?ng 5'<c t0 ch/c cho HS có h'=ng t=i viVc 52t các mec 

tiêu cQa bài h4c 5`t ra hay không? 
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