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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Trong xu th* +,i m/i ph12ng pháp d5y h7c (PPDH) > ti?u h7c hi@n nay, 

ng1Ci giáo viên (GV) không nhJng phKi nLm chLc nMi dung, ch12ng 

trình, PPDH +Oc thù cQa tRng môn h7c, mà còn phKi hi?u rõ vai trò, tác 

dVng cWng nh1 ph12ng pháp sY dVng các bM thi*t b[ d5y h7c (TBDH), tR 

+ó sY dVng hi@u quK chung trong quá trình hình thành ki*n th_c, giúp 

h7c sinh (HS) lcnh hMi ki*n th_c mMt cách dd dàng h2n, chính xác h2n và 

bfn vJng h2n. Làm +1ic +ifu này cWng chính là chúng ta +ã góp mMt 

phkn quan tr7ng vào vi@c +,i m/i PPDH > ti?u h7c. 

Module này sn top trung làm rõ mMt sp khái ni@m liên quan +*n TBDH, 

tìm hi?u h@ thpng, +Oc +i?m cQa TBDH các môn h7c cWng nh1 các 

nguyên tLc sY dVng TBDH > ti?u h7c sao cho có hi@u quK. 

 

B. MỤC TIÊU 

Sau khi h7c xong module này, ng1Ci h7c ckn: 

— Hi?u +1ic v[ trí, vai trò cQa công tác TBDH trong tr1Cng ti?u h7c. 

— Hi?u và trình bày +1ic h@ thpng các TBDH > tr1Cng ti?u h7c. 

— Thsc hành và sY dVng +1ic mMt sp TBDH trong các môn h7c > ti?u h7c. 

 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thiết bị dạy học 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Hệ thống cơ sở vật chất trong nhà trường 

Mti tr1Cng h7c mupn tun t5i và phát tri?n phKi có h@ thpng c2 s> vot 

chvt tr1Cng h7c; h@ thpng +ó +1ic mô tK b>i s2 +u sau: 
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S! #$ 1. H( th+ng c! s0 v2t ch3t trong nhà tr78ng 

TBDH là m(t b( ph-n c0a h2 th3ng c5 s7 v-t ch9t tr;<ng h=c. 

2. Khái niệm thiết bị dạy học 

Hi2n nay, trong các nhà tr;<ng phD thông còn tGn tHi khá nhiJu các tên 

g=i khác nhau vJ lMnh vNc TBDH. Ngay trong các vPn bQn quQn lí nhà 

n;Tc c0a ngành Giáo dWc và Xào tHo cYng ch;a nh9t quán vJ tên g=i. TZ 

“equipment” ^;_c giQi nghMa và ^;_c hi`u là thiat bb, dWng cW, ^G dùng, 

^G nghJ. 

Vì v-y các tên g=i sau ^ây th;<ng ^;_c sg dWng trong ngôn ngh nói và 

viat hi2n nay: 

—   ! dùng d'y h*c: Hi`u m(t cách ^5n giQn thì ^G dùng dHy h=c bao gGm: 

+  XG dùng dHy h=c c0a GV; 

+  XG dùng h=c t-p c0a HS; 

+  Thiat bb kèm theo. 

—  Thi/t b2 giáo d5c (B8 Giáo d5c và  ào t'o): Thiat bb giáo dWc bao gGm 

thiat bb phWc vW giQng dHy và h=c t-p 7 tHi lTp, thiat bb phòng thí nghi2m, 

thiat bb th` dWc th` thao, thiat bb nhHc, hoH và các thiat bb khác trong 

x;7ng tr;<ng, v;<n tr;<ng, phòng truyJn th3ng nhqm ^Qm bQo cho vi2c 

nâng cao ch9t l;_ng dHy và h=c, góp phrn thNc hi2n mWc tiêu giáo dWc. 

Cơ sở vật chất trường học 

Thiết bị trường học 

Thiết bị  

dùng chung 

– Thiết bị dùng 

chung cho các 

hoạt động giáo 

dục 

– Phương tiện 

kĩ thuật dạy học 

cho GV 

TBDH 

– TBDH các 

bộ môn được 

cấp 

– TBDH tự 

làm 

– Đồ dùng 

học tập của 

HS 

Trường sở 

– Lớp học 

– Phòng làm việc 

– Bàn, ghế, bảng 

– Sân chơi, bãi tập 

– Thư viện 

– Phòng bộ môn 

– Phòng thực hành 

– Phòng thí nghiệm 

– Phòng TBDH 
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V! b$n ch(t, các tên g.i trên 1!u ph$n ánh các d$u hi(u chung nh4 sau: 

—  9ó là t(t c$ nh=ng ph4>ng ti?n r(t c@n thiAt cho GV và HS tG chHc và tiAn 

hành hIp lí, có hi?u qu$ quá trình giáo dNc và dOy h.c Q các môn h.c, 

c(p h.c. 

—  9ó là mUt vVt thW hoXc mUt tVp hIp 1Yi t4Ing vVt ch(t mà ng4Zi GV s[ 

dNng v\i t4 cách là ph4>ng ti?n 1i!u khiWn hoOt 1Ung nhVn thHc; là 

ph4>ng ti?n giúp HS l`nh hUi khái ni?m, 1anh luVt, thuyAt khoa h.c,... 

nhbm hình thành Q HS các k` ncng, k` x$o, 1$m b$o vi?c giáo dNc, phNc 

vN mNc 1ích dOy h.c và giáo dNc. 

—  Va trí cea TBDH trong c(u trúc h? thYng c> sQ vVt ch(t tr4Zng h.c nh4 

14Ic mô t$ trong S, -. 1 là thành tY che yAu và quan tr.ng nh(t. Ti 1ó, 

chúng ta có thW 14a ra mUt 1anh ngh`a t4>ng 1Yi 1@y 1e và hoàn chjnh v! 

TBDH nh4 sau: 

Thi$t b' d)y h+c là h/ th0ng 30i t45ng v7t ch8t và nh9ng ph4;ng ti/n k= 

thu7t 345c GV và HS sD dEng trong quá trình d)y h+c nhKm thMc hi/n 

mEc 3ích d)y h+c. 

3. Các nhiệm vụ và yêu cầu của thiết bị dạy học 

—   TBDH là công cN 1Xc thù cea lao 1Ung s4 phOm. 

—  TBDH ph$i cung c(p thông tin chính xác, 1@y 1e v! hi?n t4Ing, 1Yi 

t4Ing, quá trình nghiên cHu. 

—  TBDH ph$i nâng cao hi?u qu$ dOy h.c, tcng c4Zng nhap 1U trình bày tài 

li?u và chuyWn t$i thông tin. 

—  TBDH ph$i tho$ mãn nhu c@u và sn say mê cea HS. 

—  TBDH ph$i làm gi$m nho c4Zng 1U lao 1Ung s4 phOm cea ng4Zi dOy và 

ng4Zi h.c. 

—  TBDH ph$i nâng cao tính trnc quan cho quá trình dOy h.c. 

—  TBDH ph$i 1$m b$o tính h? thYng (1@y 1e và 1qng bU). 

—  TBDH ph$i 1$m b$o tính khoa h.c, hi?u qu$. 

—  TBDH ph$i 1$m b$o tính s4 phOm. 

—  TBDH ph$i 1$m b$o tính an toàn. 

—  TBDH ph$i 1$m b$o tính m` thuVt. 

—  TBDH ph$i 1$m b$o tính dùng chung tYi 4u cho mUt bU môn, cho nhi!u 

bU môn, cho nhi!u hoOt 1Ung. 
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II. NHIỆM VỤ 

1. !"c thông tin ho+t ,-ng 1. 

2. H1 th2ng c3 s5 v7t ch8t 5 m-t nhà tr<=ng ph? thông bao gBm các 

thành phDn nào? 

3. ThGo lu7n nhóm, ,+i di1n các nhóm trình bày vO các nhi1m vP và yêu 

cDu cRa TBDH trong quá trình d+y h"c 5 tiVu h"c. 

III. ĐÁNH GIÁ 

1. Hãy trình bày khái ni1m TBDH. 

2. Nêu và phân tích các nhi1m vP cRa TBDH. 

IV. THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Trong l\ch s] phát triVn cRa quá trình d+y h"c, có m-t s2 khái ni1m vO 

TBDH nh<: 

—  !B dùng d+y h"c; 

—  TBDH; 

—  Thibt b\ giáo dPc; 

—  Ph<3ng ti1n d+y h"c. 

Tuy nhiên sd phân bi1t các khái ni1m này ceng chf mang tính ch8t t<3ng 

,2i. Vì v7y cDn nhm ,<ic các ,jc ,iVm mang tính bGn ch8t cRa các khái 

ni1m có liên quan ,bn TBDH ,V tk ,ó nhm vlng ,\nh nghma t<3ng ,2i 

,Dy ,R và hoàn chfnh vO TBDH nh< sau: 

Thi#t b' d)y h+c là h/ th0ng 30i t45ng v7t ch8t và nh9ng ph4;ng ti/n k= 

thu7t 345c GV và HS sD dEng trong quá trình d)y h+c nhKm thMc hi/n 

mEc 3ích d)y h+c. 

2. !V trG l=i ,<ic câu hni này, cDn làm rõ 2 v8n ,O sau: 

—  Nêu ,Dy ,R các nhi1m vP và yêu cDu cRa TBDH. 

—  Phân tích và l8y ví dP minh ho+ nhqm làm rõ cho tkng yêu cDu. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa thiết bị 

dạy học với các hoạt động trong nhà trường tiểu học 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Bản chất của thiết bị dạy học 

—   TBDH ph'n ánh các +,i t/0ng nghiên c3u, ph'n ánh quá trình d:y và h>c. 

—  TBDH ch3a +Bng thông tin vD các +,i t/0ng nhEn th3c. 

—  TBDH là ph/Gng tiHn tái hiHn kiJn th3c và ph/Gng pháp nghiên c3u cKa 

các nhà khoa h>c. 

—  TBDH là ph/Gng tiHn rút ngNn quá trình nhEn th3c và t:o niDm tin 

khoa h>c. 

—  TBDH hàm ch3a nPi dung và PPDH. 

2. Các chức năng cơ bản của thiết bị dạy học 

2.1. Chức năng cơ bản và quan trọng nhất của thiết bị dạy học là chức 

năng thông tin 

TBDH ch3a +Ry +K thông tin (kiJn th3c) vD nPi dung d:y h>c. Ng/Vi d:y 

hiWu biJt vD nhYng thông tin +ó và s\ d]ng TBDH +W chuyWn t'i thông 

tin +Jn ng/Vi h>c. 

TBDH ch3a thông tin vD PPDH, nó h/^ng ng/Vi d:y +Jn viHc lBa ch>n 

PPDH nào là h0p lí và hiHu qu'. 

2.2. Thiết bị dạy học có chức năng phản ánh 

TBDH là hiHn thBc khách quan (ho`c mô t' hiHn thBc khách quan mPt 

cách /^c lH), vì vEy nó ph'n ánh các sB vEt, hiHn t/0ng, các quá trình, các 

quy luEt khách quan cKa xã hPi, cKa tB nhiên và cKa t/ duy. Các nPi dung 

và chi tiJt mà nó ph'n ánh sd +/0c ng/Vi d:y và ng/Vi h>c tiJp nhEn 

trong quá trình d:y h>c và cùng nhau t/Gng tác, ph,i h0p tf ch3c thBc 

hiHn các nhiHm v] d:y h>c. 

2.3. Thiết bị dạy học có chức năng giáo dục 

TBDH có kh' ngng làm cho quá trình giáo d]c trh thành quá trình tB 

giáo d]c, quá trình nhEn th3c trh thành quá trình tB nhEn th3c, quá 

trình d:y h>c trh thành quá trình tB h>c cKa HS. HS có thW làm viHc v^i 

TBDH +W tB h>c, tB nhEn th3c v^i sB h/^ng djn, +knh h/^ng cKa GV. 

TBDH hàm ch3a t/ duy cKa các nhà khoa h>c. Ví nh/ TBDH vD “Vòng 

tuRn hoàn cKa n/^c” hàm ch3a nPi dung cKa vqn +D nghiên c3u là  
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“Vòng tu(n hoàn c-a n/0c trong thiên nhiên”, hàm ch7a quá trình nghiên 

c7u tìm ra quy trình c-a nhà khoa h=c. HS không chB tiCp nhEn tri th7c, 

mà thông qua làm viHc v0i TBDH, HS còn nhEn th7c cL cách suy nghN, 

cách làm c-a các nhà khoa h=c. 

TBDH hàm ch7a quá trình phát triOn c-a nPn vQn minh nhân loSi, vì vEy 

nó có ch7c nQng giáo dVc toàn diHn. 

2.4. Thiết bị dạy học có chức năng phục vụ 

TBDH là ph/Wng tiHn phVc vV trXc tiCp cho GV và HS hoSt Z[ng trong 

quá trình dSy h=c nói chung, cho t\ng bài h=c, t\ng ZWn v^ kiCn th7c 

trong m[t bài h=c nói riêng. 

3. Vị trí và mối quan hệ giữa thiết bị dạy học với các thành tố khác của 

quá trình dạy học 

Quá trình dSy h=c bao g`m 6 thành tb cW bLn: mVc tiêu, n[i dung, ph/Wng 

pháp, TBDH (ph/Wng tiHn), ng/fi dSy, ng/fi h=c. Các thành tb này t/Wng 

tác qua lSi tSo thành m[t chBnh thO vEn hành trong môi tr/fng giáo dVc 

c-a nhà tr/fng và môi tr/fng kinh tC — xã h[i c-a c[ng Z`ng. 

Mbi quan hH gila TBDH v0i các thành tb khác c-a quá trình dSy h=c có 

thO Z/mc biOu dinn theo sW Z` sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S! #$ 2. M(i quan h/ gi1a TBDH v7i các thành t( khác c=a quá trình dAy hCc 

 

ThiCt b^ dSy h=c 

MVc tiêu 

Qu"n lí 

Ng/fi dSy 

N[i dung 

Ng/fi h=c 

Ph/Wng pháp 

dSy h=c 



|    MODULE TH 17 

 

14

M!c tiêu d)y h,c c-a nhà tr23ng ph! thu6c và nh8m :áp <ng m!c tiêu 

kinh t> — xã h6i. 

M!c tiêu d)y h,c nh2 th> nào sE có n6i dung d)y h,c :áp <ng :2Gc m!c 

tiêu :ó. HI thJc hiKn :2Gc m!c tiêu và n6i dung d)y h,c, phMi có PPDH 

thích hGp. MuRn thJc hiKn tRt PPDH thì phMi có TBDH. Ng23i d)y và 

ng23i h,c tác :6ng lXn nhau; thông qua TBDH, ng23i d)y truy\n :)t và 

ng23i h,c chi>m l]nh n6i dung d)y h,c theo m!c tiêu d)y h,c. 

TBDH là m6t trong nh_ng thành tR quan tr,ng c-a quá trình d)y h,c. 

TBDH không ch` minh ho) hoac trJc quan hoá các n6i dung d)y h,c, mà 

còn ch<a :Jng n6i dung d)y h,c. Hac biKt TBDH có mRi quan hK khdng 

khít vei PPDH. 

Mat khác, n6i dung, PPDH không nh_ng ch` :2Gc xác :fnh dJa vào m!c 

tiêu giáo d!c mà còn :2Gc xác :fnh dJa vào thJc t> TBDH mà nhà 

tr23ng có thI có. 

Nh2 vgy TBDH vha mang tính :6c lgp, vha ph! thu6c và tác :6ng lXn 

nhau vei các thành tR khác c-a quá trình d)y h,c. 

TBDH có vf trí quan tr,ng :Ri vei tit cM các môn h,c j tr23ng tiIu h,c, 

nh2ng :ac biKt quan tr,ng hkn :Ri vei các môn khoa h,c thJc nghiKm 

nh2: TJ nhiên và Xã h6i, Khoa h,c, Toán. Các môn h,c này :ã coi thJc 

nghiKm là ph2kng pháp ck bMn :I ti>p thu ki>n th<c: tìm ki>m nh_ng d_ 

liKu, khám phá nh_ng nguyên lí, nh_ng :fnh lugt, nh_ng quá trình. Thông 

qua thí nghiKm, HS :2Gc rèn luyKn k] ndng v\ trí tuK và k] ndng thJc hành. 

TBDH tJ nó là minh ch<ng khách quan ch<a :Jng n6i dung d)y h,c, nó là 

ph2kng tiKn cho ho)t :6ng nhgn th<c, là :i\u kiKn :I các lJc l2Gng giáo 

d!c thJc hiKn ch<c ndng và nhiKm v! d)y h,c, :rng th3i nó k>t nRi các 

ho)t :6ng bên trong nhà tr23ng và nhà tr23ng vei bên ngoài. 

Tóm l%i: 

TBDH có vf trí quan tr,ng trong tr23ng phs thông. Trong quá trình d)y 

h,c, TBDH chfu sJ chi phRi c-a n6i dung và PPDH.  

N6i dung d)y h,c quy :fnh nh_ng :ac :iIm ck bMn c-a TBDH. Và TBDH 

l)i :2Gc lJa ch,n :I :áp <ng :2Gc n6i dung ch2kng trình, :rng th3i 

TBDH cung phMi thoM mãn các yêu cvu v\ s2 ph)m, kinh t> và yêu cvu v\ 

thwm m], sJ an toàn cho GV và HS. 

Trong :si mei PPDH theo h2eng tích cJc hoá ho)t :6ng h,c tgp c-a HS, 

bri d2yng ndng lJc thJc hành, :I HS có thI tJ h,c, tJ nghiên c<u, tìm 

tòi, khám phá ki>n th<c thì TBDH gi_ vai trò vô cùng quan tr,ng. 



SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC  | 

 

15

4. Vai trò của thiết bị dạy học trong quá trình dạy học 

Ngh# quy(t 40/2000/QH10 c2a Qu4c h5i n89c C5ng hoà xã h5i ch2 ngh?a 

ViAt Nam vD EFi m9i ch8Gng trình giáo dLc phF thông Eã nêu rõ: “ !i 

m%i n'i dung ch-.ng trình, sách giáo khoa, ph-.ng pháp d9y và h=c ph>i 

?-@c thAc hiBn ?Cng b' v%i nâng cFp và ?!i m%i trang thiGt bH d9y h=c”. 

4.1. Vai trò của thiết bị dạy học đối với phương pháp dạy học 

TBDH góp phWn nâng cao tính trZc quan c2a quá trình d[y h\c, giúp HS 

nh`n ra nhang sZ viAc, hiAn t8cng, khái niAm m5t cách cL the hGn, df 

dàng hGn. Mit khác, thi(t b# d[y h\c ckng là ngumn tri thnc v9i t8 cách là 

ph8Gng tiAn chna EZng và chuyen toi thông tin E(n ng8pi h\c. 

TBDH h89ng dqn nhang ho[t E5ng nh`n thnc c2a HS: thông qua các thí 

nghiAm, thZc hành, thông qua viAc k(t hcp Eit các câu hri gci ms Ee giúp 

HS phát trien t8 duy. 

Thông qua quá trình làm viAc v9i các TBDH, HS st E8cc su dLng các TBDH, 

ti(n hành các thí nghiAm, thZc hành, thu th`p các da liAu, quan sát hiAn 

t8cng, phân tích k(t quo, rút ra k(t lu`n, phát trien kho nvng phân tích, 

tFng hcp,... tw Eó nâng cao kho nvng tZ lZc nxm vang ki(n thnc, phát 

trien k? nvng vD trí tuA và rèn luyAn k? nvng thZc hành c2a HS. 

Su dLng hcp lí các TBDH st thu hút sZ chú ý c2a HS, gây hnng thú 

trong h\c t`p, tw Eó giúp cho HS có E5ng cG h\c t`p t4t hGn. Ngoài ra, 

su dLng TBDH là Eã trZc quan hoá các khái niAm trwu t8cng, hiAn 

t8cng, nguyên lí, E#nh lu`t,... nên st giúp cho HS df nh`n bi(t và l8u 

gia trong trí nh9 E8cc lâu hGn. 

B!ng 1: M(i quan h. gi/a thi1t b3 d5y h7c v:i k1t qu! nh<n th=c 

Ghi nh:  

sau 3 giA 

PhCDng ti.n và thi1t b3 d5y h7c 

Ghi nh:  

sau 3 ngày 

30% ← Lpi nói → 10% 

60% ← Hình onh → 20% 

80% ← Lpi nói và hình onh → 70% 

90% ← Lpi nói, hình onh và hành E5ng → 80% 

99% ← TZ khám phá → 90% 
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S! d$ng các TBDH trong khi ti3n hành các thí nghi6m, th9c hành giúp 

rèn luy6n tính kiên trì, cBn thCn, khéo léo, cEn cù và trung th9c cHa HS. 

Qua Ló rèn luy6n lòng say mê nghiên cPu, mong muQn tìm ki3m ki3n 

thPc, Lam mê khoa hRc. 

S! d$ng TBDH mSt cách hTp lí, Lúng lúc, Lúng chU sV Lem lXi hi6u quZ cao 

trong dXy hRc. Vi6c s! d$ng có hi6u quZ các TBDH ph$ thuSc r\t nhi]u vào 

trình LS, s9 sáng tXo mang tính ngh6 thuCt cHa mUi GV. Hi6n nay, L_ Láp 

Png yêu cEu L`i mai chbcng trình và sách giáo khoa ph` thông, vi6c s! 

d$ng các TBDH lXi càng quan trRng, góp phEn thúc LBy vi6c L`i mai PPDH 

nhfm th9c hi6n có hi6u quZ quá trình dXy và hRc g trbhng ph` thông. 

TBDH có tEm quan trRng Lic bi6t trong L`i mai PPDH. k`i mai PPDH là 

tìm cách tQt nh\t phát huy hi6u quZ cHa h6 thQng PPDH Lang có trên cc 

sg s! d$ng các thành t9u khoa hRc — công ngh6, Lic bi6t là CNTT và 

truy]n thông. Các tiêu chí cHa L`i mai PPDH là: 

—  Thay L`i cách thPc d!y và cách thPc h$c L_ có LbTc hi6u quZ tQt nh\t. 

—  Thay L`i cách thPc t' ch)c dXy và cách thPc t` chPc hRc L_ có LbTc hi6u 

quZ tQt nh\t. 

—  Thay L`i các *i,u ki/n L_ phát huy hi6u quZ cHa các PPDH hi6n hành. 

—  S! d$ng công ngh/ — k4 thu5t tiên ti7n vào dXy hRc, Lic bi6t là công ngh6 

thông tin và truy]n thông. 

4.2. Vai trò của thiết bị dạy học đối với nội dung dạy học 

TBDH LZm bZo cho vi6c th9c hi6n m$c tiêu cHa tpng Lcn vq ki3n thPc, 

m$c tiêu cHa tpng bài hRc, vì vCy nó có vai trò LZm bZo cho vi6c th9c 

hi6n có hi6u quZ cao nh\t các yêu cEu cHa chbcng trình và nSi dung sách 

giáo khoa. 

TBDH LZm bZo cho vi6c ph$c v$ tr9c ti3p cho GV và HS cùng nhau t` 

chPc các hình thPc dXy hRc, t` chPc nghiên cPu tpng Lcn vq ki3n thPc 

cHa bài hRc nói riêng và t` chPc cZ quá trình dXy hRc nói chung. 

TBDH LZm bZo cho khZ nrng truy]n LXt cHa GV và khZ nrng lsnh hSi cHa 

HS theo Lúng yêu cEu nSi dung chbcng trình, nSi dung bài hRc LQi vai 

mUi khQi lap, mUi c\p hRc, bCc hRc. 

II. NHIỆM VỤ 

1. kRc thông tin hoXt LSng 2. 

2. TBDH có nhung chPc nrng gì? 
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3. Th#o lu'n nhóm v, v- trí, vai trò và m6i quan h8 c:a TBDH v>i các 

thành t6 khác c:a quá trình dCy hEc. 

III. ĐÁNH GIÁ 

Hãy khoanh vào câu tr0 l2i 4úng nh7t: 

1. ChHc nIng c:a TBDH trong vi8c dCy và hEc K b'c TiMu hEc là: 

A. thông tin, ph#n ánh, giáo dRc, phRc vR. 

B. giáo dRc, thông tin, ph#n ánh, phRc vR. 

C. ph#n ánh, giáo dRc, thông tin, phRc vR. 

2. ChHc nIng cS b#n và quan trEng nhTt c:a TBDH K tiMu hEc là: 

A. giáo dRc. B. ph#n ánh. C. thông tin. D. phRc vR. 

3. Vai trò c:a thiVt b- dCy hEc W6i v>i phXSng pháp và nYi dung dCy hEc 

trong xu thV W[i m>i cách thHc t[ chHc dCy và hEc hi8n nay. 

IV. THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. A 

2. C 

3. Vai trò c;a thi<t b> d@y hAc 4Bi vCi PPDH: ThM hi8n qua các ý: 

—  TBDH góp ph^n nâng cao tính tr`c quan c:a quá trình dCy hEc. 

—  TBDH hX>ng dan nhbng hoCt WYng nh'n thHc c:a HS. 

—  Thông qua quá trình làm vi8c v>i các TBDH, HS phát triMn kh# nIng t` 

l`c ndm vbng nhbng kiVn thHc, ke nIng. 

—  Sf dRng TBDH mYt cách hgp lí, Wúng lúc, Wúng chi sk Wem lCi hi8u qu# 

cao trong dCy hEc. 

Vai trò c;a thi<t b> d@y hAc 4Bi vCi nFi dung d@y hAc: 

— TBDH W#m b#o cho vi8c th`c hi8n mRc tiêu c:a tnng WSn v- kiVn thHc, 

mRc tiêu c:a tnng bài hEc, vì v'y nó có vai trò W#m b#o cho vi8c th`c 

hi8n có hi8u qu# cao nhTt các yêu c^u c:a chXSng trình và nYi dung sách 

giáo khoa. 

— TBDH W#m b#o cho vi8c phRc vR tr`c tiVp cho GV và HS cùng nhau t[ 

chHc các hình thHc dCy hEc, t[ chHc nghiên cHu tnng WSn v- kiVn thHc 

c:a bài hEc nói riêng và t[ chHc c# quá trình dCy hEc nói chung. 
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— TBDH &'m b'o cho kh' n/ng truy5n &6t c7a GV và kh' n/ng l>nh h?i c7a 

HS theo &úng yêu cEu n?i dung chGHng trình, n?i dung bài hKc &Li vMi 

mNi khLi lMp, mNi cPp hKc, bQc hKc. 

Hoạt động 3: Thực hành tìm hiểu hệ thống các loại thiết bị dạy học 

ở tiểu học 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học 

CPu trúc hT thLng TBDH U trGVng tiWu hKc &GXc mô t' bUi sH &[ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S" #$ 3. C(u trúc h/ th0ng thi4t b6 d8y h:c ; c" s; giáo d?c phA thông 

 

 

 

Thiết bị dạy học 

Sách và tài liệu  

học tập 

- Phim các loại 

- Bản trong 

- Băng ghi hình 

- Băng ghi âm 

- Đĩa CD 

Các phương tiện  

và tài liệu trực quan 

Các phương tiện thí nghiệm 

và lao động sản xuất 

Phương tiện  

nghe nhìn 

Các phương 

tiện trực quan 

nghe nhìn 

Máy 

móc 

Dụng 

cụ 

Hoá 

chất 

Vật liệu 

nghe nhìn 

Máy móc 

nghe nhìn 

Mô 

hình 

Mẫu 

vật 

Tranh 

ảnh 

Bảng 

- Tivi - Máy photocopy 

- Đầu VCD, DVD - Máy vi tính 

- Amply, loa, micro - Máy in 

- Overhead - Máy ảnh kĩ thuật số 

- Projector - Máy quay kĩ thuật số 

- Scanner - Máy chiếu phim dương bản 

- Máy chiếu vật thể - Hệ thống mạng máy tính 
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2. Phân loại, đặc điểm, hình thức sử dụng các loại hình thiết bị dạy học 

ở tiểu học 

2.1. Phân loại 

—  Nhóm TBDH truy.n th0ng (không dùng n7ng l9:ng ;i=n), bao gCm các 

loFi thiGt bH: tranh Jnh; bJng biLu; bJn ;C; sN ;C; dOng cO; mô hình; mQu 

vSt; các hình minh hoF trong sách giáo khoa. 

—  Nhóm TBDH hi=n ;Fi (dùng n7ng l9:ng ;i=n) bao gCm các loFi thiGt bH: 

máy chiGu, phim ;èn chiGu, b7ng ghi âm, ghi hình,... 

2.2. Đặc điểm, hình thức sử dụng 

*  Nhóm TBDH truy-n th/ng: 

—  YZc ;iLm: Yây là nh\ng TBDH ;ã có t^ r_t lâu ;`i, ngay t^ khi ngh. dFy 

hac xu_t hi=n. LoFi thiGt bH này ;9:c dùng rdng rãi trong các nhà tr9`ng. 

Qua TBDH này, d9fi sg h9fng dQn cha GV, HS sl tiGp thu nh\ng kiGn 

thmc, kn n7ng con phJi ;Ft ;9:c. 

—  Nh\ng 9u ;iLm npi bSt khi sq dOng loFi TBDH truy.n th0ng: 

+  Nh\ng thông tin trên các thiGt bH ;ó ;9:c khai thác trgc tiGp. Ví dO: Nhìn 

vào sN ;C “Vòng tuon hoàn cha n9fc trong tg nhiên”, HS cxng có thL mô 

tJ ;9:c vòng tuon hoàn cha n9fc trong tg nhiên byt ;ou t^ ;âu và kGt 

thúc { ;âu. 

+  TBDH truy.n th0ng r| ti.n, do ;ó có thL trang bH ;Fi trà và ;oy ;h cho 

các bd môn. 

+  Mdt 9u ;iLm npi bSt là nhi.u thiGt bH truy.n th0ng GV có thL tg thiGt kG, 

tg làm. Yi.u ;ó thúc ;~y sg say mê, phát huy sáng kiGn cha các GV trong 

vi=c tg làm TBDH. 

+  Các TBDH truy.n th0ng d� bJo quJn, dùng ;9:c nhi.u lon. 

—  Mdt s0 hFn chG khi sq dOng các TBDH truy.n th0ng: 

+  Nh\ng TBDH truy.n th0ng phon lfn là cCng k.nh, t0n di=n tích ;L c_t gi\. 

+  Các TBDH truy.n th0ng th9`ng ch� có thL mô tJ, biLu di�n ;9:c các 

hình Jnh tnnh, khó mô tJ ;9:c các hình Jnh ;dng hoZc không mô tJ 

;9:c quá trình cha hi=n t9:ng, nguyên lí hoFt ;dng. 

*  Nhóm TBDH hi4n 56i: 

—  YZc ;iLm: TBDH hi=n ;Fi có mdt ;Zc ;iLm quan trang là mu0n khai thác 

thông tin trong t^ng loFi thiGt bH luôn con phJi có máy móc t9Nng mng. 
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Ví d$: 

+  Khai thác thông tin trên gi3y trong c6n ph8i có máy chi;u h=t. 

+  S@ d$ng phim slide c6n ph8i có máy chi;u slide. 

+  S@ d$ng bEng, GHa ghi âm c6n ph8i có radio cassette, G6u GHa CD, máy vi 

tính,... 

+  S@ d$ng bEng GHa ghi hình c6n ph8i có G6u video, G6u GHa VCD, máy tính. 

+  S@ d$ng các ph6n mNm dOy hPc c6n thi;t ph8i có máy vi tính. 

—  NhSng Tu GiUm nVi bWt khi s@ d$ng các TBDH hi\n GOi: 

M^i m_t loOi TBDH hi\n GOi GNu có nhSng Tu GiUm và công d$ng riêng. 

Tuy nhiên, có thU mô t8 nhSng Tu GiUm khái quát cba các loOi thi;t bc 

này nhT sau: 

+  Mang lTdng len nhSng thông tin c6n thi;t cho vi\c dOy và hPc. LTdng thông 

tin này GTdc chPn lPc g mhc G_ c6n thi;t tho8 mãn cho mPi Gji tTdng. 

+  Có thU trình bày GTdc các thông tin m_t cách c$ thU, trkc quan, dl hiUu 

làm cho HS dl dàng ti;p thu n_i dung chTmng trình. nong thpi nó cqng 

có kh8 nEng cung c3p thêm nhSng tài li\u Ga dOng, phong phú giúp cho 

vi\c tk hPc, tk nghiên chu cba GV, HS (ph6n mNm dOy hPc). 

+  GPn nhv, dl b8o qu8n, s@ d$ng GTdc nhiNu l6n. 

+  S@ d$ng phTmng ti\n hi\n GOi sw h^ trd G=c lkc cho vi\c GVi mei n_i dung 

chTmng trình, phTmng pháp và các hình thhc tV chhc dOy hPc. 

—  M_t sj hOn ch; khi s@ d$ng các TBDH hi\n GOi: 

+  C6n thi;t ph8i có lTei Gi\n qujc gia. 

+  Các thi;t bc thTpng G=t tiNn, do vWy không thU trang bc GOi trà, G6y Gb 

theo nhu c6u gi8ng dOy cba các b_ môn. 

+  C6n GTdc b8o qu8n cxn thWn và c6n có phòng riêng vei h\ thjng GiNu 

hoà không khí. 

+  nU s@ d$ng GTdc, ngTpi s@ d$ng c6n có trình G_ hozc GTdc hu3n luy\n. 

2.3. Nguyên tắc và quy trình sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học 

*  Nguyên t=c s@ d$ng TBDH g tiUu hPc: 

—   Quan ni\m Gúng vN vi\c s@ d$ng TBDH: 

M$c Gích chb y;u cba vi\c s@ d$ng các TBDH là tOo ra ch^ dka trkc quan 

GU phát triUn tT duy, vì vWy khi s@ d$ng các TBDH thì TBDH Gó ph8i ph8n 

ánh và thU hi\n rõ ràng các d3u hi\u b8n ch3t cba n_i dung dOy hPc. 
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Ng"#i GV c)n chú ý tránh s2 d4ng tu6 ti7n, thi9u m;u m<c các => dùng 

d@y hBc. CEng không nên s2 d4ng TBDH có hình thOc và màu sRc quá 

c)u kì, vì =ôi khi nó làm che lVp mVt dVu hi7u bYn chVt cZa n\i dung 

c)n d@y. 

—  S2 d4ng TBDH phYi phù h_p v`i mOc =\ yêu c)u và n\i dung bài hBc cZa 

tang l`p. 

bicu này phYi bRt =)u ta s< phân tích n\i dung và PPDH, trên cg sh =ó 

l<a chBn thi9t bi và xác =inh ph"gng pháp s2 d4ng thích h_p. 

—  Thao tác chính xác, rõ ràng, =úng trình t<, có d4ng ý s" ph@m xác =inh. 

bây là yêu c)u cg bYn =mi v`i GV tinu hBc khi s2 d4ng TBDH. Bhi vì s< 

g"gng m;u cZa GV khi nói, vi9t, vo hình k9t h_p v`i các =\ng tác s2 d4ng 

TBDH =cu vô cùng quan trBng và c)n thi9t. bó ="_c coi nh" m\t hình 

Ynh tr<c quan thi9t th<c =n HS noi theo. 

Vi7c s2 d4ng TBDH không chp dang l@i h yêu c)u GV phYi thao tác chính 

xác, rõ ràng, =úng trình t< mà còn yêu c)u GV phYi tr chOc, h"`ng d;n 

các thao tác s2 d4ng => dùng hBc tsp cZa HS, giúp HS ho@t =\ng trên b\ 

=> dùng cá nhân, =n ta =ó các em t< tìm tòi và phát hi7n ra nhtng ki9n 

thOc m`i. 

Hgn th9 nta, s2 d4ng TBDH phYi =úng lúc, =úng chu và =úng cách: Sau 

khi =ã s2 d4ng các => dùng tr<c quan =n hình thành ki9n thOc m`i, thì 

khi luy7n tsp, th<c hành các ki9n thOc =ó, nên h@n ch9 d)n, thsm chí 

cVm s2 d4ng TBDH, chp khi nào thVy c)n thi9t m`i s2 d4ng =n hu tr_, 

cZng cm các tri thOc =ã hBc. 

—  Chuynn d)n, chuynn kip th#i các ph"gng ti7n tr<c quan ta d@ng c4 thn 

sang d@ng trau t"_ng hgn. 

Nh" =ã bi9t, các TBDH h tinu hBc mang nxng tính tr<c quan c4 thn, =xc 

bi7t là h giai =o@n 1 (chZ y9u là các vst th<c, tranh, Ynh,...), nh"ng m\t 

yêu c)u =xt ra khi s2 d4ng là phYi chuynn ta vst “c4 thn” sang vst “ít c4 

thn” hgn. 

—  Không l@m d4ng TBDH. 

Vi7c l@m d4ng TBDH thn hi7n h chu s2 d4ng không =úng lúc, =úng chu, 

không =úng m4c =ích, yêu c)u, n\i dung cZa bài hBc và không nâng d)n 

mOc =\ trau t"_ng. 
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*  Quy trình s+ d-ng TBDH 3 ti5u h6c: 

 

 

 

 

 

 

S" #$ 4. Quy trình chung s2 d4ng thi6t b8 d9y h:c 

II. NHIỆM VỤ 

1. Các cá nhân t< tìm hi5u h> th?ng TBDH 3 ti5u h6c. 

2. Th<c hành phân loEi và tìm hi5u nhGng HIc Hi5m cJ bLn cMa tOng 

nhóm thiQt bR. 

3. Xác HRnh các nguyên tUc cJ bLn H5 s+ d-ng TBDH 3 ti5u h6c có hi>u quL. 

III. ĐÁNH GIÁ 

Hãy khoanh vào /áp án /úng nh4t: 

1. H> th?ng TBDH 3 ti5u h6c HWXc chia thành mYy nhóm? 

A. 1 nhóm. B. 2 nhóm. C. 3 nhóm. D. 4 nhóm. 

2. Nguyên tUc cJ bLn và quan tr6ng nhYt khi s+ d-ng TBDH 3 ti5u h6c là:  

A. Quan ni>m Húng vc vi>c s+ d-ng TBDH. 

B. S+ d-ng TBDH phLi phù hXp vfi mgc Hh yêu ciu và nhi dung bài h6c 

cMa tOng lfp. 

C. Thao tác chính xác, rõ ràng, Húng trình t<, có d-ng ý sW phEm xác HRnh. 

D. Chuy5n din, chuy5n kRp thoi các phWJng ti>n tr<c quan tO dEng c- 

th5 sang dEng trOu tWXng hJn. 

E. Không lEm d-ng TBDH. 

B!"c 1: Chu$n b' 

− Xác +'nh m-c +ích, yêu c2u. 

− Li6t kê các d-ng c- c2n thi;t. 

− Xác +'nh th< t= các thao tác. 

− Xác +'nh các chú ý kB thuCt. 

B!"c 2: TE ch<c th=c hi6n  

các thao tác +ã xác +'nh 

B!"c 4: NhCn xét và rút kinh 

nghi6m chung 

B!"c 3: Xác +'nh k;t quN  

sP d-ng thi;t b' 

− Ghi nhCn các tR li6u. 

− NhCn xét và bình luCn k;t quN. 
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3. Quy trình s* d,ng TBDH 2 ti4u h5c bao g:m: 

A. 3 b@Ac. B. 4 b@Ac. C. 5 b@Ac. D. 6 b@Ac. 

4. Minh hoG viIc s* d,ng TBDH 2 ti4u h5c thông qua mLt bài h5c c, th4. 

IV. THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. B 

2. C 

3. B 

Hoạt động 4: Thực hành sử dụng một số thiết bị dạy học ở tiểu học 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Thiết bị dạy học hiện đại 

1.1. Khả năng sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại trong dạy học 

—  Phóng to các nLi dung thông tin cRn bi4u diSn cho HS. 

—  Cung cUp cho HS kiXn thYc mLt cách chZc chZn và chính xác. 

—  NLi dung thông tin phong phú, ̀ a dGng, hình thYc bi4u diSn ̀ ap, sinh `Lng. 

—  Rút ngZn thci gian trình bày thông tin, tdng c@cng hoGt ̀ Lng cea thRy và trò. 

—  Th4 hiIn `@gc nhhng yXu ti mà trong thjc tX khó hokc không bi4u 

diSn `@gc. 

—  DS gây cmm tình và sj chú ý cea HS. 

1.2. Các nguyên tắc sử dụng thiết bị dạy học hiện đại 

Ba nguyên tZc khi s* d,ng TBDH hiIn `Gi: 

—  An toàn: 

+ An toàn `iIn; 

+ An toàn thr giác; 

+ An toàn thính giác. 

—  Vta sYc: 

+ S* d,ng TBDH hiIn `Gi `úng lúc; 

+ S* d,ng TBDH hiIn `Gi `úng chv; 

+ S* d,ng TBDH hiIn `Gi phù hgp vAi khm ndng tiXp thu. 

—  HiIu qum: 

+ HiIu qum s@ phGm; 

+ HiIu qum kinh tX. 
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1.3. Máy chiếu qua đầu 

*  Công d&ng, nguyên t,c ho0t 12ng c3a thi6t b8: 

–  Công d&ng: Máy chi.u qua 23u là thi.t b8 29:c s< d&ng 2= phóng to và 

chi.u vBn bCn và hình Cnh tEnh có trên phim nhIa trong lên màn hình 2= 

ph&c v& viJc trình bày. 

–   Nguyên tMc hoNt 2Ong: NhP nguQn sáng công suRt lSn và hJ thTng quang 

hUc, hình trên phim trong 29:c chi.u và phóng to trên màn hình kích 

th9Sc lSn. 

*  Hình d&ng, c*u t&o: 

Các máy chi.u qua 23u th9Png bao gQm các bO phZn chính nh9 sau: 

—  ThRu kính: ti.p nhZn, hOi t& và phóng chi.u nguQn sáng t] bóng 2èn 

công suRt lSn. 

—  G9`ng hMt: ti.p nhZn hình chi.u và giúp 2ibu chcnh góc chi.u thích h:p 

trên màn hình. 

—  Tay chcnh tiêu cI: giúp tinh chcnh tiêu cI nhdm tNo ra hình Cnh rõ ràng nhRt. 

—  NguQn và công tMc nguQn: Là n`i cMm dây 2iJn và công tMc bZt — tMt 

nguQn 2iJn. 

—  Thân máy: là ph3n chha mOt sT bO phZn: nguQn sáng, thRu kính, quNt 

thông gió, g9`ng hMt,... 

—  Thông khí: Các li thông khí 29:c bT trí hai bên thân máy có tác d&ng toC 

nhiJt t] quNt thông gió. 

*  L0p 23t, v5n hành s8 d9ng: 

ViJc lMp 2kt máy chi.u qua 23u 29:c ti.n hành theo các b9Sc sau: 

—  B;<c 1: Dùng tay trái gio thân máy, 2Qng thPi tay phCi gNt lpy bên s9Pn 

máy 2= 29a tay chcnh tiêu cI lên vuông góc vSi thân máy. 

—  B;<c 2: Nâng giá 2q kính hMt 2= 2Nt 29:c v8 trí thích h:p. 

—  B;<c 3: CMm nguQn 2iJn và bZt nguQn bdng công tMc 2iJn. 

—  B;<c 4: Chcnh tiêu cI bdng cách 2ibu chcnh tay chcnh tiêu cI nhdm 2Nt 

29:c khuôn hình và 2O nét tTi 9u. 

Khi không s< d&ng trong thPi gian dài nên tMt máy. Tránh di chuy=n khi 

máy còn nóng và tránh va 2Zp. 

Khi k.t thúc s< d&ng, c3n tháo lMp máy chi.u ng9:c lNi các thao tác khi 

lMp 2kt. 
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*  Ch$ t&o phim chi$u b.ng phim trong: 

Nguyên v(t li,u: gi.y trong, bút vi4t, máy tính, máy in (máy photocopy). 

Có hai cách: thA công hoCc bằng máy tính và máy in. 

1.4. Máy chiếu đa năng 

*  Công d5ng, nguyên t9c ho&t :;ng c<a thi$t b>: 

—  Công dFng: Máy chi4u hình Ia phJKng ti,n (máy chi4u LCD) IJNc sP 

dFng IQ phóng to và chi4u hình Snh tTnh và IUng tV các nguWn khác 

nhau nhJ bYng hình, ITa hình, máy chi4u v(t thQ và các sSn phZm ph[n 

m\m tV máy tính lên màn hình phFc vF vi,c trình bày. 

—  Nguyên t]c ho^t IUng: Các lo^i tín hi,u hình Snh I[u vào khác nhau 

IJNc máy chi4u hình Ia phJKng ti,n nh(n d^ng và xP lí. Sau Ió các tín 

hi,u này IJNc h, thang Ièn chi4u sáng công su.t lcn và h, thang quang 

hec phóng chi4u trên màn hình lcn. 

*  Hình d&ng, cAu t&o: Máy chi4u hình Ia phJKng ti,n có các thành ph[n 

c.u t^o cK bSn sau: 

—  BU ph(n ang kính; 

—  BSng Ii\u khiQn; 

—  BSng k4t nai thi4t bh; 

—  Công t]c nguWn Ii,n; 

—  Cáp nguWn, cáp k4t nai, gi]c c]m; 

—  Chân Ii\u chjnh IU cao; 

—  ki\u khiQn tV xa; 

—  Thông khí. 

*  L9p :Ct, vEn hành sH d5ng: 

—  BJKc 1: Ba trí vh trí thích hNp: bmng phnng, ch]c ch]n. LJu ý khoSng cách 

thích hNp gipa màn chi4u và máy chi4u. 

—  BJKc 2: K4t nai máy chi4u hình Ia phJKng ti,n vci các thi4t bh ngo^i vi: 

các thi4t bh ngo^i vi IJNc k4t nai vci bSng k4t nai (các gi]c c]m t^i bSng 

k4t nai phù hNp vci các tiêu chuZn gi]c c]m khác nhau cAa các thi4t bh 

ngo^i vi). 

—  BJKc 3: Chjnh ch4 IU làm vi,c, ch.t lJNng hình Snh và âm thanh cK bSn. 

Sau khi tìm IJNc vh trí thích hNp và vpng ch]c cho máy chi4u, vi,c hi,u 

chjnh ch4 IU làm vi,c, hình Snh và âm thanh IJNc ti4n hành nhJ sau: 
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+  C#m dây ngu+n c-a máy chi2u hình 4a ph67ng ti9n và b=t công t#c 4i9n. 

@iAu chBnh vC trí máy sao cho vào 4úng khuôn hình c-a màn chi2u. 

+  ChBnh ch2 4J thKng bLng c-a máy chi2u hình 4a ph67ng ti9n. 

+  B=t mJt trong nhNng ngu+n phát hình 4ã 46Pc k2t nQi 4R kiRm tra 

hình Snh. 

+  Dùng bSng 4iAu khiRn hoVc 4iAu khiRn tW xa 4R chBnh ch2 4J làm vi9c, 

ch[t l6Png hình Snh và âm thanh. 

+  KiRm tra hình Snh l]n cuQi t^i nhNng góc khó quan sát nh[t. 

*  Thi#t k#, ch# t)o n,i dung trình chi#u: NJi dung trình chi2u c-a máy 

chi2u hình 4a ph67ng ti9n có thR l[y tW: 

—  Các ch67ng trình bKng, 4ea hình thông qua 4]u video, 4]u CD,... 

—  Mhu v=t thR, phim chi2u, v=t th=t, sách,... thông qua máy chi2u v=t thR. 

—  Các ph]n mAm d^y hic. 

—  Tk thi2t k2, ch2 t^o bLng các công cl có smn nh6: Powerpoint, Word,... 

*  Các nguyên t7c s9 d:ng máy chi#u hình <a ph?@ng tiAn: 

Khi sq dlng máy chi2u hình 4a ph67ng ti9n, c]n tuy9t 4Qi tuân th- mJt 

sQ yêu c]u sau: 

—  Khi không sq dlng hoVc trong thsi gian nghB dài, c]n chuyRn sang ch2 4J 

chs (Standby) hoVc t#t hwn. 

—  Sau khi k2t thúc, n2u muQn t#t máy phSi chuyRn sang ch2 4J chs, 4Pi 42n 

khi qu^t gió ngWng hwn mxi 46Pc t#t công t#c ngu+n (khoSng 5 — 7 phút). 

—  Khi máy chi2u hình 4a ph67ng ti9n còn nóng, không nên di chuyRn máy; 

tránh va 4=p, không làm x6xc g67ng hay th[u kính. 

2. Thực hành sử dụng thiết bị dạy học trong môn Toán 

*  Quan niAm: TBDH Toán bao g+m nhNng ph67ng ti9n v=t ch[t có ch~a 

thông tin vA nJi dung d^y hic môn Toán. 

*  Các thi#t bE d)y hFc chG y#u trong môn Toán I tiJu hFc 

—   V=t th=t hoVc hình Snh c-a v=t th=t: hoa, quS,... 

—  V=t t6Png tr6ng, mô hình: que tính, th� que tính, các t[m hình vuông, 

hình tròn,... 

—  Các dlng cl 4o l6sng: th6xc, cân, chai, ca, lít,... 

—  BSng phl, thanh cài. 

—  Các hình minh ho^ trong SGK Toán có liên quan và Snh h6�ng trkc ti2p 

42n d^y hic nJi dung bài hic. 
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 —  Các ph'(ng ti-n k/ thu1t: máy chi5u qua 89u, máy chi5u 8a n;ng, tivi, 

89u DVD, VCD,..., 8/a m@m. 

*  Thi#t b' d)y h+c c- th. / t0ng l4p: 

 

DANH MỤC 

Thi$t b' d)y h+c t-i thi.u c0p Ti.u h+c —  môn Toán 

(Kèm theo Thông t> s@ 15/2009/TT—BGDKT ngày 16/7/2009  

cOa BQ tr>/ng BQ Giáo d-c và Kào t)o) 

 

STT 

Mã 

thi$t b' 

Tên 

thi$t b' 

Mô t; chi ti$t 

<-i t=>ng  

sA dBng 

Dùng 

cho lFp 

HS GV 

1 THTH2001 

BH 

hình 

vuông, 

hình 

tròn, 

hình 

tam 

giác 

GNm: 

— 10 hình vuông kích 

th'Pc 40 × 40mm, có 

màu t'(i sáng. 

— 8 hình tròn 8'Vng 

kính 40mm, có màu 

t'(i sáng. 

— 8 hình tam giác 8@u 

cWnh 40mm, có màu 

t'(i sáng. 

— 2 hình tam giác 

vuông cân có cWnh 

góc vuông 50mm, có 

màu t'(i sáng. 

— 2 hình tam giác 

vuông có 2 cWnh góc 

vuông 40mm; 60mm, 

có màu t'(i sáng. 

×  1 

2 THTH2002 

BH 

hình 

vuông, 

hình 

tròn, 

GNm: 

— 10 hình vuông kích 

th'Pc 160 × 160mm, 

có màu t'(i sáng. 

 × 1 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

hình 

tam 

giác 

— 8 hình tròn /01ng 

kính 160mm, có màu 

t0;i sáng. 

— 8 hình tam giác />u 

c?nh 160mm, có màu 

t0;i sáng. 

— 2 hình tam giác 

vuông cân có c?nh 

góc vuông 200mm, có 

màu t0;i sáng. 

— 2 hình tam giác 

vuông có 2 c?nh góc 

vuông 160mm; 240mm, 

có màu t0;i sáng. 

3 THTH2003 

BJ chK 

sL, dNu 

phép 

tính, 

dNu so 

sánh 

GSm: 

— Các chK sL tV 0 /Wn 

9 (mZi chK sL có 4 th[ 

chK) có kích th0]c  

30 × 50mm, in chK 

màu và g_n /0`c lên 

bdng. 

— Các dNu phép tính, 

dNu so sánh (mZi dNu 

2 th[) có kích th0]c 

30 × 50mm, in chK 

màu và g_n /0`c lên 

bdng. 

× 
 1, 2 

4 THTH2004 

BJ chK 

sL, dNu 

phép 

tính, 

dNu  

so sánh 

GSm: 

— Các chK sL tV 0 /Wn 9 

(mZi chK sL có 4 th[ 

chK) có kích th0]c 

40 × 75mm, in chK màu 

và g_n /0`c lên bdng. 

 × 1, 2 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

— Các d&u phép tính, 

d&u so sánh (m3i d&u 

2 th6) có kích th:;c 

40 × 75mm, in ch@ 

màu và gDn E:Fc lên 

bJng. 

5 THTH2005 

BO 

thiPt bQ 

dRy 

phép 

cOng, 

phép 

trU 

LoRi 20 que tính có 

chiYu dài 100mm và 

10 mô hình bó ch]c 

in trên gi&y couché 

(theo mô hình SGK), 

có màu t:ai sáng. 

× 
 1, 2 

6 THTH2006 

BO 

thiPt bQ 

dRy 

phép 

cOng, 

phép 

trU 

LoRi 20 que tính có 

chiYu dài 200mm và 

10 mô hình bó ch]c 

in trên gi&y couché 

(theo mô hình SGK), 

có màu t:ai sáng. 

 
× 

1, 2 

7 THTH2007 

Mô 

hình 

Edng 

hd 

Quay E:Fc cJ kim 

gig, kim phút. 

 × 1, 2 

8 THTH2008 

BO 

hình 

vuông, 

hình 

tròn 

Gdm 40 hình vuông, 

m3i hình có kích th:;c 

40 × 40mm, mOt mkt 

trDng, mOt mkt in tU 2 

EPn 5 hình tròn màu 

xanh hokc Em. 

× 
 2 

9 THTH2009 

BO chai 

và ca 1 

lít 

Gdm 1 chai và 1 ca, 

tiêu chuon TCVN. 

 
× 

2 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

10 THTH2010 

B' 

hình 

ch, 

nh-t, 

hình  

t0 giác 

và hình 

tam 

giác 

G9m: 

— 2 hình ch, nh-t có 

kích th?@c 40 × 

80mm, có màu t?Di 

sáng. 

— 2 hình t0 giác kích 

th?@c cGnh ngHn nhIt 

30mm, cGnh dài nhIt 

70mm, có màu t?Di 

sáng. 

— 8 hình tam giác 

vuông cân có cGnh 

góc vuông 40mm, có 

màu t?Di sáng. 

× 
 2, 3 

11 THTH2011 

B' 

hình 

ch, 

nh-t, 

hình t0 

giác và 

ghép 

hình 

G9m: 

— 2 hình ch, nh-t có 

kích th?@c 80 × 

160mm, có màu t?Di 

sáng. 

— 2 hình t0 giác kích 

th?@c cGnh ngHn nhIt 

60mm, cGnh dài nhIt 

140mm, có màu t?Di 

sáng. 

— 8 hình vuông cân có 

cGnh 80mm RS ghép 

hình, có màu t?Di 

sáng. 

 × 2, 3 

12 THTH2012 

Cân RUa 

kèm 

h'p 

quX 

cân 

G9m: 

—  Cân loGi 5kg. 

— QuX cân loGi: 10g; 

20g; 50g; 100g; 200g; 

500g; 1kg; 2kg (m_i 

 × 2, 3 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

lo"i 2 qu(). 

(Có th0 thay th3 b5ng 

cân :;ng h;) 

13 THTH2013 

BB 

TBDH 

sE có 

ba chF 

sE 

G;m: 

— 10 b(ng trLm (hình 

vuông có 100 ô vuông 

c"nh 10mm). 

— 10 thP 10 ô vuông. 

— 10 ô vuông lP c"nh 

10mm có kP v"ch 

màu. 

× × 
2, 3 

14 THTH2014 

LVWi ô 

vuông 

TXm phZng trong 

suEt, kP ô vuông mBt 

chi[u 10 ô, mBt chi[u 

20 ô. Ô vuông có kích 

thVWc 10 × 10mm.  

 
× 

3 

15 THTH2015 

BB thP 

ghi sE: 

1; 10; 

100; 

1000; 

10000; 

100000 

G;m: 

— 9 tXm phZng hình 

chF nhat ghi sE 1000, 

10000, 100000 có kích 

thVWc 60 × 90mm, có 

màu tVci sáng. 

— 9 tXm phZng hình 

elíp ghi sE 1; 10; 100, 

n5m trong hình chF 

nhat, có kích thVWc  

60 × 40mm, có màu 

tVci sáng. 

— 9 tXm phZng hình 

chF nhat ghi sE 1000, 

10000 có kích thVWc 

60 × 40mm, có màu 

tVci sáng. 

× 
 3, 4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

16 THTH2016 Ê ke 

Kích th/0c các c2nh 

300 × 400 × 500mm. 

 
× 

3, 4, 5 

17 THTH2017 Com pa 

Kích th/0c t? 300mm 

@An 400mm, 1 chân 

gDn phEn, 1 chân có 

kim và bK phLn bMo 

vN không làm hQng 

mRt bMng. 

 
× 

3, 4, 5 

18 THTH2018 

BK 

hình 

bình 

hành 

GWm 2 hình có c2nh 

dài 80mm, cao 

50mm, góc nhYn 60

o

, 

chiZu dày c]a vLt liNu 

t^i thi_u là 1,2mm 

(trong @ó 1 hình 

nguyên, 1 hình cDt 

làm hai theo @/cng 

cao h = 50mm). 

×  4 

19 THTH2019 

BK 

hình 

bình 

hành 

GWm 2 hình màu 

xanh cô ban có kích 

th/0c c2nh dài 

240mm, @/cng cao 

160mm, chiZu dày 

c]a vLt liNu t^i thi_u 

là 1,5mm, góc nhYn 

60

o 

(trong @ó 1 hình 

gih nguyên, 1 hình 

cDt làm 2 phin theo 

@/cng cao h = 

160mm). 

 
× 

4 

20 THTH2020 

BK 

hình 

thoi 

GWm: 2 hình có hai 

@/cng chéo 80mm và 

60mm, chiZu dày c]a 

vLt liNu t^i thi_u là 

× 
 4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

1,2mm (trong +ó  

1 hình gi0 nguyên và 

1 hình c7t làm 3 hình 

tam giác theo +=>ng 

chéo dài và nAa 

+=>ng chéo ng7n). 

21 THTH2021 

BH 

hình 

thoi 

GJm 2 hình màu +K 

có kích th=Nc 2 

+=>ng chéo là 

300mm và 160mm, 

chiPu dày cQa vRt liSu 

tTi thiUu là 1,5mm  

(1 hình gi0 nguyên, 1 

hình c7t làm 3 hình 

tam giác theo +=>ng 

chéo dài và nAa 

+=>ng chéo ng7n). 

 
× 

4 

22 THTH2022 

BH 

hình 

tròn 

(dYy 

phân 

sT) 

GJm 9 hình tròn 

160mm, chiPu dày 

cQa vRt liSu tTi thiUu 

là 1,5mm, màu sáng 

(trong +ó có 5 hình 

+=^c chia thành 4 

ph_n +Pu nhau qua 

tâm bbng nét kc rHng 

1mm, sdn màu +K 1/4 

hình; 1 hình +=^c 

chia thành 4 ph_n 

+Pu nhau qua tâm 

bbng nét kc rHng 

1mm, +=>ng viPn 

theo chu vi và +=>ng 

kc chia (không tihp 

xúc vNi ph_n sdn) là 

 × 4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

nét k% &'t r)ng 1mm, 

s/n &0 1/4; 1 hình 

&67c chia thành 4 

ph=n &>u nhau qua 

tâm bCng nét k% r)ng 

1mm, toàn b) hình 

tròn s/n màu &0;  

1 hình &67c chia 

thành 2 ph=n &>u 

nhau qua tâm bCng 

nét k% r)ng 1mm, s/n 

&0 1/2 hình; 1 hình 

&67c chia thành 6 

ph=n &>u nhau qua 

tâm bCng nét k% r)ng 

1mm, s/n &0 5/6 

hình tròn).  

23 THTH2023 

B) 

hình 

tròn 

(dRy 

phân 

sT) 

GVm: 9 hình tròn 

40mm, &) dày vZt 

li\u tTi thi]u là 

1,2mm, màu sáng 

(trong &ó có 5 hình 

&67c chia thành 4 

ph=n &>u nhau qua 

tâm bCng nét k% r)ng 

1mm, s/n màu &0 

1/4 hình; 1 hình &67c 

chia thành 4 ph=n 

&>u nhau qua tâm 

bCng nét k% r)ng 

1mm, &6`ng vi>n 

theo chu vi và &6`ng 

k% chia (không ticp 

xúc vfi ph=n s/n) là 

×  4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

nét k% &'t r)ng 1mm, 

s/n &0 1/4; 1 hình 

&67c chia thành 4 

ph=n &>u nhau qua 

tâm bCng nét k% r)ng 

1mm, toàn b) hình 

tròn s/n màu &0;  

1 hình &67c chia 

thành 2 ph=n &>u 

nhau qua tâm bCng 

nét k% r)ng 1mm, 

s/n &0 1/2 hình; 1 

hình &67c chia thành 

6 ph=n &>u nhau qua 

tâm bCng nét k% r)ng 

1mm, s/n &0 5/6 

hình tròn).  

24 THTH2024 

 

B) 

hình 

tròn 

&)ng 

(dQy 

phân 

sS) 

 

GUm 2 hình tròn 

160mm, &) dày vWt 

liYu tSi thiZu là 

1,5mm, chuyZn &)ng 

quay t6/ng &Si v[i 

nhau thông qua tr]c 

nSi tâm có vòng &Ym 

_ gi`a; m)t hình 

trong suSt, m)t hình 

màu tSi (mai hình: 

&67c chia thành 8 

ph=n &>u nhau qua 

tâm bCng nét k%, s/n 

màu &0 1/2 hình 

tròn. Các &6fng bao, 

&6fng nSi tâm, có 

chi>u r)ng 1mm). 

 
× 

4, 5 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

25 THTH2025 

 

B' 

hình 

tròn 

.'ng 

(d2y 

phân 

s7) 

 

G:m 2 hình tròn 

40mm, .' dày v@t 

liCu t7i thiEu là 

1,2mm, chuyEn .'ng 

quay tJKng .7i vLi 

nhau thông qua trNc 

n7i tâm có vòng .Cm 

P giQa; m't hình 

trong su7t, m't hình 

màu t7i (mTi hình: 

.JVc chia thành 8 

phXn .Yu nhau qua 

tâm b[ng nét k^, sKn 

màu ._ 1/2 hình 

tròn. Các .Jdng bao, 

.Jdng n7i tâm có 

chiYu r'ng 1mm). 

× 
 4 

26 THTH2026 

B' 

hình 

vuông 

(d2y 

phân 

s7) 

G:m 4 hình vuông có 

kích thJLc 160 × 

160mm, màu trgng 

(trong .ó có 3 hình 

chia thành 4 hình 

vuông nh_ .Yu nhau 

qua tâm b[ng nét k^ 

r'ng 1mm, 1/4 hình 

có màu xanh cô ban; 

và 1 hình chia thành 

4 hình vuông nh_ 

.Yu nhau qua tâm 

b[ng nét k^ r'ng 

1mm, riêng phXn 

không màu là nét k^ 

.kt, 3/4 hình có màu 

xanh cô ban). 

 × 4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

27 THTH2027 

B' 

hình 

vuông 

(d1y 

phân 

s6) 

G9m 4 hình vuông có 

kích thABc 40 × 

40mm, màu trFng 

(trong Hó có 3 hình 

chia thành 4 hình 

vuông nhL HMu nhau 

qua tâm bPng nét kR 

r'ng 1mm, 1/4 hình 

có màu xanh cô ban; 

và 1 hình chia thành 

4 hình vuông nhL 

HMu nhau qua tâm 

bPng nét kR r'ng 

1mm, riêng phXn 

không màu là nét kR 

HZt, 3/4 hình có màu 

xanh cô ban). 

× 
 4 

28 THTH2028 

Mét 

vuông 

Kích thABc 1250 × 

1030mm; b`ng HAac 

kR thành các ô có 

kích thABc 100 × 

100mm, nét kR r'ng 

1,5mm màu trFng. 

 
× 

4 

29 THTH2029 

B' 

hình 

tròn 

(d1y s6 

thep 

phân) 

 G9m: 

— 9 hình tròn HAhng 

kính 40mm, H' dày 

cia vet liju t6i thiku 

là 1,2mm. 

— 5 hình tròn HAhng 

kính 200mm, H' dày 

cia vet liju t6i thiku 

là 2mm có màu trFng, 

viMn Hen r'ng 1mm 

(trong Hó có 2 hình, 

 × 5 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

m!i hình có m)t m+t 

màu ./ m)t m+t màu 

tr1ng k4 .56ng chia 

làm 8 ph;n b=ng 

nhau; 1 hình có 2 

vBch chia làm 4 ph;n 

b=ng nhau, màu ./ 

3/4; 1 hình có 1 vBch 

chia làm 2 ph;n b=ng 

nhau, màu ./ 1/2; 1 

hình có 2 vBch chia 

làm 4 ph;n b=ng 

nhau, màu ./ 1/4. 

TIt cJ các chi tiLt g1n 

.5Mc trên bJng tO). 

30 THTH2030 

B) 

hình 

tròn 

(dBy  

sY thZp 

phân) 

G]m 4 hình tròn 

.56ng kính 40mm, .) 

dày c_a vZt li`u tYi 

thiau là 1,2mm, có vibn 

.en r)ng 0,5mm (trong 

.ó có 2 hình, m)t m+t 

màu ./; 1 hình có 2 

vBch chia làm 4 ph;n 

b=ng nhau, sfn màu 

./ 3/4; 1 hình có m)t 

vBch chia làm 2 ph;n 

b=ng nhau, sfn màu 

./ 1/2). 

× 
 5 

31 THTH2031 

B) hình 

tròn 

.)ng 

(dBy  

sY thZp 

phân) 

G]m 2 hình tròn có 

kích th5gc .56ng 

kính 160mm, .) dày 

c_a vZt li`u tYi thiau 

là 1,5mm. Các hình 

chuyan .)ng quay 

 
× 

4, 5 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

t!"ng &'i v*i nhau 

thông qua tr1c n'i 

tâm có vòng &7m 8 

gi9a (m;t hình trong 

su't, m;t hình màu 

t'i. MCi hình &!Dc 

chia thành 8 phGn 

&Hu nhau qua tâm 

bJng nét kM, màu &N 

1/2 hình tròn. Các 

&!Tng bao, &!Tng 

n'i tâm có chiHu r;ng 

1mm). 

32 THTH2032 

B; 

hình 

tròn 

&;ng 

(d\y  

s' th^p 

phân) 

G`m: 2 hình tròn 

&!Tng kính 40mm, 

&; dày cda v^t li7u t'i 

thifu là 1,2mm. Các 

hình chuyfn &;ng 

quay t!"ng &'i v*i 

nhau thông qua tr1c 

n'i tâm có vòng &7m 

8 gi9a (m;t hình 

trong su't, m;t hình 

màu t'i. MCi hình 

&!Dc chia thành 8 

phGn &Hu nhau qua 

tâm bJng nét kM, màu 

&N 1/2 hình tròn. Các 

&!Tng bao, &!Tng 

n'i tâm có chiHu r;ng 

1mm). 

×  4 

33 THTH2033 

B; 

hình 

vuông 

G`m 4 hình vuông 

c\nh 40mm, &; dày 

cda v^t li7u t'i thifu 

× 
 5 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

(d"y  

s& th)p 

phân) 

là 1,2mm, màu tr6ng, 

có vi<n =en 0,5mm 

(trong =ó 2 hình gCm 

mDt mEt màu xanh, 1 

mEt màu tr6ng có 

v"ch chia qua tâm 

làm 8 phJn bLng 

nhau; 1 hình có 2 

v"ch chia làm 4 phJn, 

màu xanh cô ban 1/4; 

1 hình có v"ch chia 

làm 8 phJn, màu 

xanh cô ban 5/8). 

34 THTH2034 

Hình 

thang 

GCm 2 hình thang 

bLng nhau, kích thXYc 

=áy lYn 280mm, =áy 

nh[ 200mm, chi<u 

cao 150mm, =D dày 

c\a v)t li]u t&i thi^u 

là 2mm, màu =[, 

=X_ng cao màu tr6ng 

(trong =ó có 1 hình 

thang gi` nguyên; 1 

hình thang c6t ra 2 

phJn ghép l"i =Xcc 

hình tam giác). 

 
× 

5 

35 THTH2035 

Hình 

thang 

GCm 2 hình thang 

bLng nhau, kích 

thXYc hai =áy 80mm 

và 50mm, chi<u cao 

40mm, =D dày c\a v)t 

li]u t&i thi^u là 

1,2mm, màu =[, kd 

=X_ng cao (trong =ó 

×  5 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

có 1 hình thang gi+ 

nguyên; 1 hình thang 

c0t ra 2 ph4n ghép l7i 

89:c hình tam giác). 

36 THTH2036 

BE 

hình 

tam 

giác 

GGm 2 hình tam giác 

bIng nhau, kích th9Mc 

c7nh 8áy 250mm, 

c7nh xiên 220mm, 

cao 150mm, 8E dày 

cSa vUt liVu tWi thiXu 

là 2mm, màu xanh cô 

ban (trong 8ó có 1 

hình tam giác gi+ 

nguyên, có 89[ng cao 

màu 8en; 1 hình c0t 

thành 2 tam giác theo 

89[ng cao 8X ghép 

vMi hình trên 89:c 

hình ch+ nhUt). 

 
× 

5 

37 THTH2037 

BE 

hình 

tam 

giác 

GGm: 2 hình tam giác 

bIng nhau, kích th9Mc 

8áy 80mm, cao 

40mm, mEt góc 60

0

, 

8E dày cSa vUt liVu tWi 

thiXu là 1,2mm, màu 

xanh cô ban (trong 8ó 

có 1 hình tam giác gi+ 

nguyên, có ka 89[ng 

cao; 1 hình tam giác 

c0t theo 89[ng cao 

thành 2 tam giác 8X 

ghép vMi hình trên 

89:c hình ch+ nhUt 

80 × 40mm). 

× 
 5 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

38 THTH2038 

B( 

hình 

h(p 

ch. 

nh/t 

G2m: 

— 1 hình h(p ch. nh/t 

kích th9:c 200 × 160 × 

100mm, 4 m>t xung 

quanh màu trFng, 2 

Gáy màu GJ, G( dày 

cLa v/t liPu tQi thiRu 

là 2mm, các m>t liên 

kTt v:i nhau bVng 

màng PET 0,05mm, 

có thR m[ ra thành 

hình khai triRn cLa 

hình h(p ch. nh/t 

(gFn G9]c trên b^ng 

t_). 

— 1 hình h(p ch. nh/t 

biRu dibn cách tính 

thR tích, kích th9:c 

trong h(p 200 × 160 × 

100mm, trong suQt, 

G( dày cLa v/t liPu tQi 

thiRu là 2mm. Bên 

trong chea 1 tfm Gáy 

200 × 160 × 10mm và 

1 c(t 10 × 10 × 90mm, 

shn ô vuông 10 × 

10mm bVng hai màu 

trFng, GJ. 

 × 5 

39 THTH2039 

B( 

hình 

l/p 

ph9hng 

 

G2m: 

— 1 hình l/p ph9hng 

cjnh 200mm, 4 m>t 

xung quanh màu 

trFng, 2 m>t Gáy màu 

GJ, G( dày cLa v/t 

 
× 

5 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

li"u t&i thi(u là 2mm, 

các m/t liên k3t v5i 

nhau b8ng màng PET 

0,05mm, có th( m@ 

ra thành hình khai 

tri(n cCa hình lDp 

phFGng (gIn JFKc 

trên bLng tM). 

— 1 hình lDp phFGng 

cRnh 100mm bi(u 

diTn th( tích 1dm

3

, 

trong su&t, bên trong 

chXa 1 tYm Jáy có 

kích thF5c 100 × 100 

× 10mm và 1 c[t 10 × 

10 × 90mm, ô vuông 

10 × 10mm có hai 

màu xanh, trIng. 

— 12 hình lDp phFGng 

cRnh 40mm (trong Jó 

có 6 hình màu xanh 

cô ban, 6 hình màu 

trIng). 

40 THTH2040 

Hình 

trb 

VDt li"u trong su&t, 

J[ dày cCa vDt li"u t&i 

thi(u là 2mm, Jáy có 

JFdng kính 100mm, 

chieu cao 150mm. 

 
× 

5 

41 THTH2041 

Hình 

cfu 

VDt li"u màu Jg trong 

su&t, J[ dày cCa vDt 

li"u t&i thi(u là 3mm, 

JFdng kính 200mm; 

giá Jj có JFdng kính 

90mm, chieu cao 

 
× 

5 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho l=p 

HS GV 

20mm, %& dày c+a v.t 

li2u t4i thi6u là 2mm. 

42 THTH2042 

Th;<c 

%o %& 

dài 

Chi?u dài 20cm, chia 

v@ch %An mm, cm, 

dm. 

× 
 

1, 2, 3, 

4, 5 

43 THTH2043 

Th;<c 

%o %& 

dài 

Chi?u dài 50cm, chia 

v@ch %An mm, cm, 

dm. 

 
× 

1, 2, 3, 

4, 5 

44 THTH2044 

Th;<c 

%o %& 

dài 

Chi?u dài 1m, có tay 

cGm H giJa, chia v@ch 

%An cm, dm. 

 
× 

1, 2, 3, 

4, 5 

*  "#c %i'm chung c-a b0 %1 dùng d4y Toán và b0 %1 dùng h;c Toán: 

— Cùng s4 l;Nng và ch+ng lo@i các %P dùng, chQ khác nhau v? kích th;<c. 

— MUi %P dùng hoVc nhóm %P dùng d@y hWc Toán có th6 sX dYng %6 hU trN 

d@y — hWc H nhi?u bài khác nhau. 

— Các chi tiAt, %P dùng d@y hWc có quan h2 m.t thiAt v<i các hình minh ho@ 

trong SGK. CY th6: 

+  MUi chi tiAt, mUi %P dùng là mô hình thdc tA và trdc quan c+a m&t hình 

minh ho@ nào %ó trong SGK. 

+  B& %P dùng d@y — hWc có th6 thay thA nhi?u hình minh ho@ trong SGK, 

giúp GV và HS th6 hi2n %Gy %+ các thao tác c+a m&t quy trình hWc t.p. 

*  Minh ho4 vi>c khai thác và sB dCng hi>u quE thiFt bG d4y h;c trong bài: 

“Phép c0ng trong ph4m vi 7” (Toán 1): 

1) ChuSn bG %1 dùng: 

—  7 khuôn hình tam giác; 

—  7 khuôn hình vuông; 

—  7 khuôn hình tròn; 

—  2 khuôn hình s4 1; 

—  2 khuôn hình s4 2; 

—  2 khuôn hình s4 3; 
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—  2 khuôn hình s* 4; 

—  2 khuôn hình s* 5; 

—  2 khuôn hình s* 6; 

—  2 khuôn hình s* 7; 

—  B1ng cài. 

2) Ph%&ng pháp s, d.ng: 

—  Yêu c9u HS l=y ra 6 hình tam giác, sau Eó l=y thêm 1 hình tam giác nHa. 

—  Yêu c9u HS nêu tình hu*ng: Có 6 hình tam giác, thêm 1 hình tam giác. 

HKi có t=t c1 m=y hình tam giác? 

—  Yêu c9u HS tiMn hành thao tác gOp (EMm các hình tam giác) ES tìm kMt qu1. 

—  GV xác nhXn và thZc hi[n thao tác: 

+  Thao tác 1: G^n 6 hình tam giác lên b1ng. 

+  Thao tác 2: G^n thêm 1 hình tam giác vào phía bên ph1i b1ng cài. 

+  Thao tác 3: Chb vào các hình tam giác và yêu c9u HS nêu phép tính: 6 + 1 = 7. 

+  Thao tác 4: ViMt phép tính: 6 + 1 = 7 sang phía trái b1ng. 

—  Yêu c9u HS Eec: 6 + 1 = 7. 

—  GV chb vào các hình tam giác và nêu tình hu*ng khác: Có 1 hình tam 

giác, thêm 6 hình tam giác. HKi có t=t c1 m=y hình tam giác? 

—  Yêu c9u HS nêu phép tính: 1 + 6 = 7. 

—  GV viMt phép tính: 1 + 6 = 7 sang phía ph1i b1ng. 

—  Yêu c9u HS nhXn xét kMt qu1 cfa hai phép tính: 6 + 1 = 7 và 1 + 6 = 7. 

g*i vhi phép cOng 5 + 2; 2 + 5; 4 + 3; 3 + 4 thZc hi[n tijng tZ nhi trên E*i 

vhi hình vuông, hình tròn. 

3. Thực hành sử dụng một số thiết bị dạy học trong môn Tiếng Việt 

*  M2t s4 lo7i thi9t b; d7y h=c Ti9ng ViAt B tiCu h=c 

—  Tranh, 1nh: 
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—  Bi$u b'ng: 

B!ng: H' th*ng hoá, ôn luy'n v3n (Ti7ng Vi't 1, t:p m=t)  

Tìm ti7ng có v3n Bã hDc (theo mFu) 

1 2 3 4 5 6 7 

sàn cam l1c bát 41p v'i — bay dao — cau 

s:n t;m s:c c:t b:p   

cân t=m g=c t=t m>p mây trâu 

ng@n xóm cóc s@t c@p voi  

thôn tôm cEc tEt hFp nôi  

—  B'n 4G. 

—  BF chI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  DKng cK: 
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—  Mô hình: 

      

—  M(u v+t: 

    

 

—  Phim 0èn chi3u, B6ng ghi âm, B6ng ghi hình. 
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*  Thi%t b( dùng chung: 

 

DANH MỤC 

Thi$t b' d)y h+c t-i thi.u c0p Ti.u h+c —  môn Ti$ng Vi7t 

(Kèm theo Thông t7 s9 15/2009/TT—BGDDT ngày 16/7/2009  

cIa BK tr7Mng BK Giáo dOc và Dào tQo) 

STT 

Mã 

thi$t b' 

Tên  

thi$t b' 

Mô t< chi ti$t 

=-i t>?ng  

sA dBng 

Dùng 

cho 

lGp HS GV 

A Tranh, <nh 

    

1 THTV1001 

B( m*u 

ch. vi1t 

trong 

tr78ng 

Ti9u h:c 

G<m 8 t8, kích th7Ac 

540 × 790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giMy couché, PQnh 

l7Sng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m8. 

× × 

1, 2, 

3 

2 THTV1002 

B( ch. 

d[y t\p 

vi1t 

G<m 40 t8, kích th7Ac 

210 × 290mm dung sai 

10mm, in t^ng ch. cái, 

ch. s_ trên giMy 

couché, PQnh l7Sng 

200g/m

2

. 

× × 

1, 2, 

3 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

Tranh KE chuyHn l=p 1  

(23 tM) 

    

3 THTV1003 

Mèo d+y 

H- 

Kích th34c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giFy couché, HInh 

l3Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
1 

4 THTV1004 

Anh nông 

dân và 

Con Cò 

Kích th34c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giFy couché, HInh 

l3Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
1 

5 THTV1005 

ThY và  

S3 T[ 

Kích th34c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giFy couché, HInh 

l3Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
1 

6 THTV1006 

Thánh 

Gióng 

Kích th34c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giFy couché, HInh 

l3Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
1 

7 THTV1007 

Kh_ và 

Rùa 

Kích th34c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giFy couché, HInh 

l3Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 1 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

8 THTV1008 Cây kh, 

Kích th12c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giFy couché, HInh 

l1Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 1 

9 THTV1009 

Sói và 

CVu 

Kích th12c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giFy couché, HInh 

l1Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
1 

10 THTV1010 

Chia 

phXn 

Kích th12c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giFy couché, HInh 

l1Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
1 

11 THTV1011 

QuZ và 

Công 

Kích th12c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giFy couché, HInh 

l1Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 1 

12 THTV1012 

\i tìm 

bZn 

Kích th12c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giFy couché, HInh 

l1Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 1 

13 THTV1013 

Chu`t 

nhà và 

Chu`t 

Kích th12c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

× × 
1 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

 !ng trên gi)y couché,  1nh 

l34ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m<. 

14 THTV1014 

Anh 

chàng 

ngEc và 

Con 

NgIng 

vàng 

Kích th3Lc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché,  1nh 

l34ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m<. 

× × 1 

15 THTV1015 

Chú Gà 

TrEng 

khôn 

ngoan 

Kích th3Lc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché,  1nh 

l34ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m<. 

× × 
1 

16 THTV1016 

TruyZn k[ 

mãi 

không h]t 

Kích th3Lc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché,  1nh 

l34ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m<. 

× × 
1 

17 THTV1017 

Rùa và 

Th` 

Kích th3Lc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché,  1nh 

l34ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m<. 

× × 1 

18 THTV1018 Trí khôn 

Kích th3Lc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché,  1nh 

l34ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m<. 

× × 1 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

19 THTV1019 

Bông hoa 

Cúc 

Tr2ng 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giEy couché, HInh 

l6Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 1 

20 THTV1020 

NiTm vui 

bEt ngQ 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giEy couché, HInh 

l6Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
1 

21 THTV1021 Sói và Sóc  

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giEy couché, HInh 

l6Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
1 

22 THTV1022 

Dê con 

nghe lQi 

mZ 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giEy couché, HInh 

l6Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
1 

23 THTV1023 

Con R]ng 

cháu Tiên 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giEy couché, HInh 

l6Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
1 

24 THTV1024 

Cô ch^ 

không 

bi`t quý 

tình bdn 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giEy couché, HInh 

× × 1 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

l!"ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m/. 

25 THTV1025 

Hai ti9ng 

kì l< 

Kích th!@c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giMy couché, PQnh 

l!"ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m/. 

× × 1 

Tranh KE chuyHn l=p 2 (21 tL) 

    

26 THTV1026 

Có công 

mài sVt, 

có ngày 

nên kim 

Kích th!@c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giMy couché, PQnh 

l!"ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m/. 

× × 
2 

27 THTV1027 

B<n cXa 

Nai NhZ 

Kích th!@c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giMy couché, PQnh 

l!"ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m/. 

× × 
2 

28 THTV1028 

Bím tóc 

Puôi sam 

Kích th!@c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giMy couché, PQnh 

l!"ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m/. 

× × 
2 

29 THTV1029 

Chi9c bút 

m^c 

Kích th!@c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giMy couché, PQnh 

l!"ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m/. 

× × 
2 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

30 THTV1030 

M(u gi,y 

v/n 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi,y couché, HInh 

l6Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 2 

31 THTV1031 

Ng6Qi mT 

hiUn 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi,y couché, HInh 

l6Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
2 

32 THTV1032 Bà cháu 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi,y couché, HInh 

l6Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 
2 

33 THTV1033 

Bông hoa 

NiUm Vui 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi,y couché, HInh 

l6Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 2 

34 THTV1034 

Câu 

chuyZn 

bó H]a 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi,y couché, HInh 

l6Kng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mQ. 

× × 2 

35 THTV1035 

Con chó 

nhà hàng 

xóm 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

× × 2 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

trên gi'y couché, /0nh 

l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

36 THTV1036 Tìm ngDc  

Kích th2Gc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi'y couché, /0nh 

l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

× × 2 

37 THTV1037 

ChuySn 

bUn mùa 

Kích th2Gc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi'y couché, /0nh 

l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

× × 
2 

38 THTV1038 

Ông 

MZnh 

th[ng 

Th\n Gió 

Kích th2Gc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi'y couché, /0nh 

l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

× × 
2 

39 THTV1039 Bác s` Sói 

Kích th2Gc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi'y couché, /0nh 

l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

× × 2 

40 THTV1040 

Quc tim 

khe 

Kích th2Gc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi'y couché, /0nh 

l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

× × 2 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

41 THTV1041 

S(n Tinh, 

Thu. 

Tinh 

Kích th34c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giCy couché, FGnh 

l3Ing 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 2 

42 THTV1042 

Tôm 

Càng và 

Cá Con 

Kích th34c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giCy couché, FGnh 

l3Ing 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 
2 

43 THTV1043 

Ai ngoan 

sV F3Ic 

th3Wng 

Kích th34c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giCy couché, FGnh 

l3Ing 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 
2 

44 THTV1044 

ChiXc rY 

Fa tròn 

Kích th34c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giCy couché, FGnh 

l3Ing 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 2 

45 THTV1045 

Chuy[n 

qu] b_u 

Kích th34c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giCy couché, FGnh 

l3Ing 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 2 

46 THTV1046 

Bóp nát 

qu] cam 

Kích th34c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

× × 
2 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

trên gi'y couché, /0nh 

l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

Tranh KE chuyHn l=p 3 (17 tM) 

    

47 THTV1047 

CDu bé 

thông 

minh 

Kích th2Ic 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi'y couché, /0nh 

l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

× × 
3 

48 THTV1048 Ai có lVi? 

Kích th2Ic 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi'y couché, /0nh 

l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

× × 3 

49 THTV1049 

Ng2;i 

lính dYng 

cZm 

Kích th2Ic 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi'y couché, /0nh 

l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

× × 3 

50 THTV1050 

Bài tDp 

làm v^n 

Kích th2Ic 540 × 790mm 

dung sai 10mm, in offset 

4 màu trên gi'y couché, 

/0nh l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

× × 
3 

51 THTV1051 

Gi`ng 

quê 

h2bng 

Kích th2Ic 540 × 790mm 

dung sai 10mm, in offset 

4 màu trên gi'y couché, 

/0nh l23ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m;. 

× × 
3 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

52 THTV1052 

()t quý, 

/)t yêu 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché, /Hnh 

l6Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 3 

53 THTV1053 

Ng6Oi 

liên lSc 

nhT 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché, /Hnh 

l6Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 
3 

54 THTV1054 

HU bSc 

cWa ng6Oi 

cha 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché, /Hnh 

l6Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 
3 

55 THTV1055 

MY Côi 

x] ki_n 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché, /Hnh 

l6Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 3 

56 THTV1056 

Hai Bà 

Tr6ng 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché, /Hnh 

l6Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 3 

57 THTV1057 

Nhà bo 

thuct 

Kích th67c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

× × 
3 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

trên gi y couché, )*nh 

l-.ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m7. 

58 THTV1058 

?@i )áp 

vDi Vua 

Kích th-Dc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi y couché, )*nh 

l-.ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m7. 

× × 3 

59 THTV1059 

SU tích lV 

hWi ChY 

?Zng TY 

Kích th-Dc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi y couché, )*nh 

l-.ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m7. 

× × 
3 

60 THTV1060 

CuWc 

ch\y )ua 

trong 

r]ng 

Kích th-Dc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi y couché, )*nh 

l-.ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m7. 

× × 
3 

61 THTV1061 

Bác s_  

Y-éc-xanh 

Kích th-Dc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi y couché, )*nh 

l-.ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m7. 

× × 3 

62 THTV1062 

Ng-7i )i 

sdn và 

Con V-.n 

Kích th-Dc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi y couché, )*nh 

l-.ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m7. 

× × 3 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

63 THTV1063 

Cóc ki-n 

Tr0i 

Kích th56c 540 × 790mm 

dung sai 10mm, in offset 

4 màu trên giGy couché, 

JKnh l5Mng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m0. 

× × 
3 

Tranh KE chuyHn l=p 4 (11 tL) 

    

64 THTV1064 

SU tích hV 

Ba BX 

Kích th56c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giGy couché, JKnh 

l5Mng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m0. 

× × 
4 

65 THTV1065 

MZt nhà 

th[ chân 

chính 

Kích th56c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giGy couché, JKnh 

l5Mng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m0. 

× × 
4 

66 THTV1066 

L0i  

56c  

d56i 

tr^ng 

Kích th56c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giGy couché, JKnh 

l5Mng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m0. 

× × 4 

67 THTV1067 

Bàn chân 

kì di-u 

Kích th56c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giGy couché, JKnh 

l5Mng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m0. 

× × 4 

68 THTV1068 

Búp bê 

cda ai? 

Kích th56c 540 × 790mm 

dung sai 10mm, in offset 

× × 4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

4 màu trên gi+y couché, 

23nh l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

69 THTV1069 

MFt phát 

minh nho 

nhH 

Kích th5Kc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 4 

70 THTV1070 

Bác 2ánh 

cá và gã 

hung 

thVn 

Kích th5Kc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 
4 

71 THTV1071 

Con v3t 

x+u xí 

Kích th5Kc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 
4 

72 THTV1072 

NhZng 

chú bé 

không 

ch_t 

Kích th5Kc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 4 

73 THTV1073 

aôi cánh 

cba Ngca 

Trdng 

Kích th5Kc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

74 THTV1074 

Khát v-ng 

s1ng 

Kích th45c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giDy couché, GHnh 

l4Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 4 

BC tranh TFp làm vJn l=p 4 

 

   

Tranh LM vFt (7 tP) 

    

75 THTV1075 

Tr1ng 

tr4Ong 

Kích th45c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giDy couché, GHnh 

l4Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 
4 

76 THTV1076 Nón 

Kích th45c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giDy couché, GHnh 

l4Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 
4 

77 THTV1077 Xe GUp 

Kích th45c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giDy couché, GHnh 

l4Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 4 

78 THTV1078 CYp sách 

Kích th45c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giDy couché, GHnh 

l4Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mO. 

× × 4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

79 THTV1079 G)u bông 

Kích th45c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché, FGnh 

l4Ing 200g/m

2

, cán 

láng OPP mN. 

× × 4 

80 THTV1080 

CRi xay 

lúa 

Kích th45c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché, FGnh 

l4Ing 200g/m

2

, cán 

láng OPP mN. 

× × 
4 

81 THTV1081 Cái diUu 

Kích th45c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché, FGnh 

l4Ing 200g/m

2

, cán 

láng OPP mN. 

× × 4 

Tranh con vEt (9 tH) 

 

  
 

82 THTV1082 Con công 

Kích th45c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché, FGnh 

l4Ing 200g/m

2

, cán 

láng OPP mN. 

× × 4 

83 THTV1083 Con ngWa 

Kích th45c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi)y couché, FGnh 

l4Ing 200g/m

2

, cán 

láng OPP mN. 

× × 4 

84 THTV1084 Con tê tê 

Kích th45c 420 × 290mm 

dung sai 10mm, in offset 

× × 4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

4 màu trên gi+y couché, 

23nh l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

85 THTV1085 Con ngan 

Kích th5Ic 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 
4 

86 THTV1086 Con vQt 

Kích th5Ic 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 4 

87 THTV1087 

Con gà 

trSng 

Kích th5Ic 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 4 

88 THTV1088 

Con chim 

gáy 

Kích th5Ic 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 4 

89 THTV1089 Con mèo 

Kích th5Ic 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 
4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

90 THTV1090 

Con *+i 

bàng 

Kích th56c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giCy couché, *Fnh 

l5Hng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mM. 

× × 4 

Tranh cây c1i (10 tI) 

 

   

91 THTV1091 

Cây cà 

chua  

Kích th56c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giCy couché, *Fnh 

l5Hng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mM. 

× × 4 

92 THTV1092 

Cây sPu 

riêng  

Kích th56c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giCy couché, *Fnh 

l5Hng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mM. 

× × 4 

93 THTV1093 

Cây hoa 

mai  

Kích th56c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giCy couché, *Fnh 

l5Hng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mM. 

× × 
4 

94 THTV1094 Cây bàng  

Kích th56c 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giCy couché, *Fnh 

l5Hng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mM. 

× × 4 

95 THTV1095 Cây xoan  

Kích th56c 420 × 290mm 

dung sai 10mm, in offset 

× × 4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

4 màu trên gi+y couché, 

23nh l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

96 THTV1096 Cây ngô 

Kích th5Jc 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 
4 

97 THTV1097 Cây vRi  

Kích th5Jc 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 4 

98 THTV1098 

Cây hoa 

2ào  

Kích th5Jc 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 4 

99 THTV1099 

Cây 

ph56ng 

Kích th5Jc 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 4 

100 THTV1100 Cây gUo  

Kích th5Jc 420 × 

290mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 
4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

Tranh KE chuyHn l=p 5 (10 tM) 

    

101 THTV1101 

Lý T( 

Tr*ng 

Kích th23c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giDy couché, GHnh 

l2Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mP. 

× × 5 

102 THTV1102 

TiRng vT 

cUm V  

MX Lai 

Kích th23c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giDy couché, GHnh 

l2Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mP. 

× × 5 

103 THTV1103 

Cây c\ 

n23c 

Nam 

Kích th23c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giDy couché, GHnh 

l2Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mP. 

× × 5 

104 THTV1104 

Ng2Pi Gi 

s^n và 

Con Nai 

Kích th23c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giDy couché, GHnh 

l2Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mP. 

× × 
5 

105 THTV1105 

Pat-xta và 

em bé 

Kích th23c 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giDy couché, GHnh 

l2Jng 200g/m

2

, cán 

láng OPP mP. 

× × 5 

106 THTV1106 

ChiRc 

Gdng hd 

Kích th23c 540 × 790mm 

dung sai 10mm, in offset 

× × 
5 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

4 màu trên gi+y couché, 

23nh l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

107 THTV1107 

Ông 

NguyFn 

Khoa 

IJng 

Kích th5Lc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 
5 

108 THTV1108 

Vì muôn 

dân 

Kích th5Lc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 5 

109 THTV1109 

LLp 

tr5Yng 

lLp tôi 

Kích th5Lc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 5 

110 THTV1110 

Nhà vô 

23ch 

Kích th5Lc 540 × 

790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi+y couché, 23nh 

l56ng 200g/m

2

, cán 

láng OPP m=. 

× × 5 

B D8ng c8 

    

111 THTV2111 

B\ ch] 

H^c v_n 

th`c 

hành 

Gbm 80 thc ch], kích 

th5Lc 20 × 60mm, in 29 

ch] cái tifng Vigt (Font 

ch] Vnavant, cj 72, in 

2km): d, #, k, p, q, r, s, v, 

×  1 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

x, y (m#i ch' cái có 2 

th,); a, %, â, b, c, e, ê, g, i, 

l, n, o, ô, 1, u, 3 (m#i 

ch' cái có 3 th,); h, m, t 

(m#i ch' cái có 4 th,). 

D3u ghi thanh in trên 12 

m;nh nh<a trong, dùng 

AB cài lên quân ch': 

h7i, ngã, n9ng (m#i d3u 

có 2 m;nh), huy:n, s<c 

(m#i d3u có 3 m;nh). 

112 THTV2112 

BL ch' 

HMc vOn 

biBu diQn 

GSm 97 th, ch', kích 

thXYc 60 × 90mm, in 29 

ch' cái ti\ng Vi]t (Font 

ch' Vnavant, c_ 150, in 

Aam): b, d, >, e, l, 1, r, s, 

v, x (m#i ch' cái có 2 

th,); %, â, q (m#i ch' 

cái có 3 th,); a, c, ê, g, i, 

k, m, o, ô, p, u, 3, y (m#i 

ch' cái có 4 th,), n, t 

(m#i ch' cái có 5 th,); 

h (6 th,). D3u ghi thanh 

(huy:n, s<c, h7i, ngã, 

n9ng), d3u câu (dDu 

chDm, dDu phEy, dDu 

chDm h7i) in trên m;nh 

nh<a trong (m#i d3u có 

2 m;nh). 

— Các th, AXdc in 2 met 

(ch' màu Af), mLt met 

in ch' cái thXgng, met 

sau in ch' cái hoa 

tXing jng. 

× × 1 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên  

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p HS GV 

— B#ng ph( có 6 thanh 

n.p g/n ch0 (6 dòng), 

kích th89c 1000 × 

900mm. 

*  Ph"#ng pháp s* d,ng thi/t b1 d2y h4c Ti/ng Vi8t trong m<t s= phân môn: 

—  S* d,ng TBDH trong phân môn H4c vFn: 

Trong phân môn HFc vHn, TBDH J8Kc sM d(ng v9i m(c Jích giúp HS 

hiQu J8Kc ý nghTa cUa tV mWu, câu mWu, tV, câu Xng d(ng, cUng cY, và có 

biQu t8Kng Júng v\ các s^ v_t, hi`n t8Kng. 

Nhìn chung khi cho HS quan sát các hình #nh, mô hình, mWu v_t,... GV 

cHn có s^ gKi mf JQ trg n/m J8Kc nh0ng Jhc JiQm ci b#n cUa JYi t8Kng 

sau Jó chuyQn ngay sang gi#ng gi#i các kí hi`u trVu t8Kng là âm, vHn, tV 

mWu,... Tránh khai thác hình #nh, mWu v_t mlt cách tum ti`n, ch`ch h89ng; 

song cong cHn tránh tình trpng cho HS xem mlt cách qua loa, Jpi khái, 

không giúp ích gì cho vi`c hiQu thsu Jáo nli dung bài hFc. 

Có nh0ng mWu v_t, mô hình chu trong quá trình v_n Jlng m9i blc ll 

J8Kc nh0ng Jhc JiQm b#n chst cUa chúng (ô tô, com-pa, máy tuYt lúa, xe 

ben,...). Vì thw, khi sM d(ng, nên khai thác tri`t JQ các ywu tY Jlng JQ giúp 

cho vi`c truy\n th( kiwn thXc âm, vHn trf nên dy hiQu, hsp dWn hin. 

Có nh0ng tV mWu, tV Xng d(ng là nh0ng Jlng tV, c(m Jlng tV: ngoe 

ngu{y, hui tay, nguây ngu{y,... Khi sM d(ng các mWu v_t, mô hình JQ 

gi#ng gi#i các tV này, cHn phYi hKp v9i nh0ng Jlng tác, cM chu cUa GV 

hohc HS JQ giúp cho vi`c truy\n Jpt kiwn thXc dy dàng hin. 

—  S* d,ng TBDH trong phân môn TGp H4c: 

Trong dpy hFc T_p JFc, có thQ sM d(ng nhi\u TBDH tr^c quan: Jó là tr^c 

quan nghe (giFng nói, giFng JFc cUa GV, b}ng ghi âm,...); tr^c quan nhìn 

(quan sát dáng Ji`u, Jlng tác cUa GV, quan sát tranh, #nh, mWu v_t, mô 

hình,...) và tr^c quan nghe — nhìn (b}ng, JTa ghi hình,...). 

—  S* d,ng tranh Jnh trong giK TGp H4c, H4c thu<c lòng: 

+ SM d(ng tranh #nh minh hop giúp cho vi`c hiQu và c#m th( bài JFc thêm 

sâu s/c. 
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+ Giúp cho vi)c gi+ng gi+i t. ng/ trong bài t3p 45c 46t hi)u qu+. 

+ Tranh +nh gi<i thi)u ng=>i th?c, vi)c th?c làm cho giá trD chân th?c cFa 

nGi dung 4=Ic khKng 4Dnh; tính thuyOt phPc, sRc truySn c+m cFa nGi 

dung 4=Ic nâng cao. 

•   SU dPng mVu v3t, mô hình trong gi> T3p 45c, H5c thuGc lòng nh=: hoa 

mai vàng, qu+ s\u riêng, 4àn t^-r=ng,... 

•   SU dPng b+n 4` trong gi> T3p 45c, H5c thuGc lòng: B+n 4` Vi)t Nam, 

qu\n 4+o Tr=>ng Sa. 

•   SU dPng bdng ghi âm trong gi> T3p 45c, H5c thuGc lòng: tiOng gà gáy, 

ngâm th^, ca hát,... 

•  SU dPng bdng ghi hình, máy chiOu nhem minh ho6 nh/ng hình +nh 

4Gng,... 

—  S! d$ng TBDH trong phân môn K4 chuy8n: 

Phân môn Ki chuy)n có tác dPng vS nhiSu mkt nh= b`i d=lng tâm h`n, 

trau d`i vmn smng, vmn t. ng/, vmn vdn h5c, phát triin trí t=nng t=Ing, 

ndng l?c trí tu). 

SU dPng TBDH trong gi> Ki chuy)n là rpt c\n thiOt, 4iSu 4ó 4ã 4=Ic 

khKng 4Dnh trong ch=^ng trình, SGK và SGV. Tuy nhiên, không nhpt thiOt 

truy)n nào crng c\n có TBDH minh ho6. Nh/ng truy)n có tình tiOt 4^n 

gi+n, nhân v3t, s? v3t 4=Ic 4S c3p 4On quá quen thuGc, g\n gri v<i cuGc 

smng heng ngày thì không nên sU dPng TBDH. Song 4mi v<i nh/ng truy)n 

4S c3p 4On nh/ng 4mi t=Ing xa l6 v<i cuGc smng heng ngày, các em ch=a 

có nh/ng hiiu biOt 4\y 4F vS nh/ng 4iSu 4=Ic 4S c3p 4On trong truy)n 

l6i c\n thiOt ph+i sU dPng TBDH 4i minh ho6. 

Khi h=<ng dVn HS tìm hiiu tranh minh ho6 truy)n 45c, GV c\n chú ý 

miêu t+ các nhân v3t, miêu t+ khung c+nh môi tr=>ng n^i nhân v3t ho6t 

4Gng nhem khvc sâu nh/ng hình +nh, tình tiOt quan tr5ng, giúp HS 

t=nng t=Ing 4úng h=<ng. 

SU dPng TBDH có tác dPng rpt to l<n trong vi)c giúp cho trw dx dàng ghi 

nh< nGi dung câu chuy)n. Song mPc 4ích cFa gi> Ki chuy)n là rèn luy)n 

kz ndng ki chuy)n mGt cách l=u loát, có sRc truySn c+m t<i ng=>i nghe. 

Do v3y sU dPng TBDH trong gi> Ki chuy)n giúp trw ghi nh< nGi dung câu 

chuy)n crng ch{ là b=<c chu|n bD, là giai 4o6n t3p d=It cho HS t. ch} ki 

chuy)n có 4iim t?a là tranh, +nh 4On ch} HS ph+i t? ki beng s? hiiu 

biOt, beng trí nh< và s? c+m thP cFa chính mình. 
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—  S! d$ng TBDH trong phân môn T3p vi6t: 

Nhi%m v( chính c,a môn T0p vi2t là luy%n cho HS vi2t ;úng m>u, ch@ 

;Ap, rõ ràng, và rèn luy%n cho HS tính cEn th0n. 

Trong các ti2t dIy T0p vi2t, GV không nh@ng phMi chú ý tOi quy trình vi2t, 

hình dáng, kích thROc c,a các ch@ cái mà còn phMi chú ý tOi kT thu0t vi2t 

ch@ liUn mIch. 

Khi sX d(ng bZ ch@ ;[ hROng d>n t0p vi2t, c\n lRu ý: 

+  GiOi thi%u khung ch@ (in màu ;`) ;[ HS nbm ;Rcc chiUu cao, chiUu rZng 

c,a tdng ch@ cái. 

+  HROng d>n quy trình vi2t: GV treo ch@ m>u, hROng d>n HS quan sát tfng 

quát (nh0n bi2t mgt ch@, giOi hIn khung ch@, mhi tên chj trình tk vi2t), 

sau ;ó GV dùng que chj tô theo tdng nét, ;ong thpi giMng giMi kT cách ;gt 

bút, rê bút, lia bút. 

+  Dùng phrn màu vi2t lIi mZt l\n n@a ;[ khbc sâu. 

+  Cho HS vi2t trên bMng con, trên vu ;[ luy%n t0p, c,ng cv, rèn kT nwng. 

—  S! d$ng TBDH trong phân môn T3p làm v:n: 

T0p làm vwn là t0p sX d(ng ngôn ng@ ;[ phMn ánh hi%n thkc, bi[u hi%n 

tR tRung, tình cMm c,a mình theo nh@ng yêu c\u nhrt ;xnh c,a ;U tài. 

MZt sv chú ý khi sX d(ng TBDH trong phân môn T0p làm vwn: 

+  SX d(ng s{ ;o, bi[u bMng, mô hình nh|m th[ hi%n dàn ý, bv c(c bài vwn. 

+  SX d(ng v0t thkc: Trong gip T0p làm vwn miêu tM c\n sX d(ng nhiUu ;[ 

HS quan sát tfng th[, b|ng nhiUu giác quan, td ;ó có cMm nh0n sâu sbc 

;[ vi2t vwn hay, sinh ;Zng. 

+  SX d(ng tranh Mnh ;[ gci HS tái hi%n nh@ng ;gc ;i[m c,a sk v0t, tái hi%n 

nh@ng hình Mnh HS ;ã ;Rcc quan sát trong thkc t2 cuZc svng. 

TBDH trong phân môn T0p làm vwn có nhiUu loIi khác nhau: v0t thkc, 

tranh Mnh, bwng ghi hình,... Song tu~ theo yêu c\u c,a m�i bài T0p làm 

vwn mà chúng ;Rcc sX d(ng u nh@ng m�c ;Z khác nhau. Có nh@ng dIng 

bài không c\n sX d(ng tranh, Mnh minh hoI mà chj c\n dùng lpi giúp HS 

phát tri[n khM nwng tR duy, trí tRung tRcng, óc sáng tIo nhR: ;iUn td vào 

ch� trvng, trM lpi câu h`i ngbn thành bài,... Có nh@ng loIi bài lIi ;òi h`i 

nhrt thi2t phMi sX d(ng TBDH nhR: quan sát tranh và trM lpi câu h`i, 

miêu tM ;o v0t,... 
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—  S! d$ng TBDH trong phân môn Luy6n t7 và câu: 

S# d%ng TBDH trong phân môn Luy7n t8 và câu mang l>i hi7u quA rBt 

cao, giúp HS hiEu và nhF lâu nghGa cHa nhIng t8 ngI, nhIng mô hình 

câu Kã hMc. 

MPt sR lSu ý khi s# d%ng TBDH trong phân môn Luy7n t8 và câu: 

+  S# d%ng TBDH kèm giAng giAi, gYi mZ, K[nh nghGa phù hYp vFi HS 

t8ng vùng. 

+  Nên s# d%ng tranh Anh trong khi d>y t8 lo>i, luy7n câu. 

+  Dùng s_ K`, mô hình KE lap mô hình phân tích câu, h7 thRng hoá kidn 

thec, ôn tap, tfng kdt chS_ng, bài. 

+  S# d%ng TBDH nhhm t>o ra mPt sR trò ch_i KE các em hMc tap heng 

thú h_n. 

4. Thiết bị dạy học trong các môn học tự nhiên và xã hội 

*  Vai trò c@a thiAt bC dDy hEc trong dDy hEc các môn hEc: TG nhiên và Xã 

hKi, Khoa hEc, LCch s! và OCa lí R tiSu hEc: 

lRi vFi các môn hMc Tm nhiên và Xã hPi, Khoa hMc, L[ch s# và l[a lí, 

TBDH là phS_ng ti7n d>y hMc rBt quan trMng, thE hi7n trên ba mpt: 

—  Là phS_ng ti7n minh ho> kidn thec; 

—  Là phS_ng ti7n nâng cao nrng lmc tS duy; 

—  Là phS_ng ti7n rèn luy7n nrng lmc thmc hành. 

*  MKt sU loDi thiAt bC dDy hEc ch@ yAu trong dDy hEc các môn hEc TG nhiên 

và Xã hKi, Khoa hEc, LCch s! và OCa lí R tiSu hEc: 

—  Vat that và mtu vat. 

—  Tranh. 

—  unh. 

—  Mô hình. 

—  D%ng c% thí nghi7m. 

—  S_ K`, bAng biEu, bAn K`. 

—  Phidu hMc tap. 

—  Các phS_ng ti7n nghe nhìn,... 
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* Danh m'c t*i thi,u: 

DANH MỤC 

Thi#t b' d)y h+c t-i thi.u c0p Ti.u h+c   

môn T5 nhiên và Xã h;i, môn Khoa h+c 

(Kèm theo Thông t7 s* 15/2009/TT—BGDBT ngày 16/7/2009   

cGa BH tr7Jng BH Giáo d'c và Bào tNo) 

STT 

Mã 

thi#t b' 

Tên 

thi#t b' 

Mô tB chi ti#t 

C-i tDEng  

sH dIng 

Dùng 

cho 

lMp 

HS GV 

A Tranh, Bnh 

    

1 THTK1001 

B' 

x)*ng 

Tranh câm, kích th)7c 790 

× 540mm dung sai 10mm, 

in offset 4 màu trên giEy 

couché có IJnh l)Lng 

200g/m

2

, cán láng OPP mR. 

× × 
2 

10 thT cài tranh, kích 

th)7c 30 × 80mm, in m't 

màu trên giEy couché có 

IJnh l)Lng 150g/m

2

, cán 

láng OPP mR. 

2 THTK1002 HW c* 

Tranh câm, kích th)7c 

790 × 540mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên giEy couché có IJnh 

l)Lng 200g/m

2

, cán láng 

OPP mR. 

× × 2 

7 thT cài tranh, kích th)7c 

30 × 80mm, in m't màu, 

trên giEy couché có IJnh 

l)Lng 150g/m

2

, cán láng 

OPP mR. 

3 THTK1003 

C* 

quan 

Tranh câm, kích th)7c 

790 × 540mm dung sai 

× × 
2 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p 

HS GV 

tiêu 

hoá 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 200g/m

2

, cán láng 

OPP mB. 

10 thD cài tranh, kích 

th<Hc 30 × 80mm, in mKt 

màu trên gi4y couché có 

9:nh l<=ng 150g/m

2

, cán 

láng OPP mB. 

4 THTK1004 

SQ tiêu 

hoá thRc 

Sn T 

khoang 

miUng, 

dW dày, 

ruKt 

non, 

ruKt già 

Tranh câm, kích th<Hc 

790 × 540mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 200g/m

2

, cán láng 

OPP mB. 

× × 
2 

5 THTK1005 

C\ 

quan 

hô h4p 

Tranh câm, kích th<Hc 

790 × 540mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 200g/m

2

, cán láng 

OPP mB. 

× × 
3 

5 thD cài tranh, kích th<Hc 

30 × 80mm, in mKt màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 150g/m

2

, cán láng 

OPP mB. 

6 THTK1006 

C\ 

quan  

Tranh câm, kích th<Hc 

790 × 540mm dung sai 

× × 3 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p 

HS GV 

 

tu#n 

hoàn 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 200g/m

2

, cán láng 

OPP mC. 

2 thE cài tranh, kích th<Ic 

30 × 80mm, in mLt màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 150g/m

2

, cán láng 

OPP mC. 

7 THTK1007 

CS 

quan 

bài tiVt 

n<Ic 

tiWu 

Tranh câm, kích th<Ic 

790 × 540mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 200g/m

2

, cán láng 

OPP mC. 

× × 3 

5 thE cài tranh, kích th<Ic 

30 × 80mm, in mLt màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 150g/m

2

, cán láng 

OPP mC. 

8 THTK1008 

CS 

quan 

th#n 

kinh 

Tranh câm, kích th<Ic 

790 × 540mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 200g/m

2

, cán láng 

OPP mC. 

× × 3 

7 thE cài tranh, kích th<Ic 

30 × 80mm, in mLt màu 

trên gi4y couché 150g/m

2

, 

cán láng OPP mC. 

9 THTK1009 

SS 9\ 

vòng 

Tranh câm, kích th<Ic 

790 × 540mm dung sai 

× × 3 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p 

HS GV 

tu"n 

hoàn 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 200g/m

2

, cán láng 

OPP mC. 

7 thF cài tranh, kích th<Jc 

30 × 80mm, in mMt màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 150g/m

2

, cán láng 

OPP mC. 

10 THTK1010 

MMt sS 

cT 

quan 

trVc 

tiWp 

tham 

gia quá 

trình 

trao 

9Zi 

ch4t 

c[a cT 

th\ 

ng<Ci 

vJi môi 

tr<Cng 

Tranh câm, kích th<Jc 

540 × 790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 200g/m

2

, cán láng 

OPP mC. 

× × 4 

14 thF cài tranh, kích 

th<Jc 30 × 80mm, in mMt 

màu trên gi4y couché có 

9:nh l<=ng 150g/m

2

, cán 

láng OPP mC. 

11 THTK1011 

Tháp 

dinh 

d<bng 

cân 9Si 

Tranh câm, kích th<Jc 

540 × 790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi4y couché có 9:nh 

l<=ng 200g/m

2

, cán láng 

OPP mC. 

× × 4 

14 thF cài tranh, kích 

th<Jc 30 × 80mm, in mMt 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p 

HS GV 

màu trên gi*y couché có 

12nh l45ng 150g/m

2

, cán 

láng OPP m>. 

38 thB cài tranh, kích 

th4Fc 50 × 50mm, in mGt 

màu trên gi*y couché có 

12nh l45ng 150g/m

2

, cán 

láng OPP m>. 

12 THTK1012 

SM 1N 

“Vòng 

tu'n 

hoàn 

c,a 

n./c 

trong 

t1 

nhiên” 

Tranh câm, kích th4Fc 

540 × 790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi*y couché có 12nh 

l45ng 200g/m

2

, cán láng 

OPP m>. 

× × 4 

3 thB cài tranh, kích th4Fc 

30 × 80mm, in mGt màu 

trên gi*y couché có 12nh 

l45ng 150g/m

2

, cán láng 

OPP m>. 

13 THTK1013 

SM 1N 

“S1 

trao 

56i 

ch7t 8 

cây 

xanh” 

Tranh câm, kích th4Fc 540 

× 790mm dung sai 10mm, 

in offset 4 màu; 6 thB cài 

tranh, kích th4Fc 30 × 

80mm, in mGt màu; 2 thB 

cài tranh kích th4Fc 50 × 

50mm, in 4 màu trên gi*y 

couché có 12nh l45ng 

200g/m

2

, cán láng OPP m>. 

× × 3, 4 

6 thB cài tranh, kích th4Fc 

30 × 80mm, in mGt màu 

trên gi*y couché có 12nh 

l45ng 150g/m

2

, cán láng 

OPP m>. 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p 

HS GV 

2 th$ cài tranh, kích th./c 

50 × 50mm, in m3t màu 

trên gi7y couché có <=nh 

l.?ng 150g/m

2

, cán láng 

OPP mE. 

14 THTK1014 

B3 

tranh 

vM 

nhNng 

viOc 

nên 

làm và 

không 

nên 

làm <Q 

<Rm 

bRo an 

toàn vM 

<iOn 

GUm 9 tranh, kích th./c 

130 × 190mm, dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên gi7y couché có <=nh 

l.?ng 150g/m

2

, cán láng 

OPP mE. 

× × 5 

15 THTK1015 

C] 

quan 

sinh 

sRn c_a 

th`c 

vat có 

hoa 

Tranh câm, kích th./c 

540 × 790mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu 

trên vat liOu vidt, xoá <.?c 

nhiMu lfn. 

× × 5 

B D8ng c8 

 
   

16 THTK2016 

Mô 

hình 

Trái 

j7t 

quay 

quanh 

ChuyQn <3ng bkng quay 

tay, <iOn holc dùng pin 

theo quy luat t` nhiên; vat 

liOu <Rm bRo <3 bMn c] 

hpc. 

× × 3 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p 

HS GV 

M!t 

Tr&i và 

M!t 

Tr*ng 

quay 

quanh 

Trái 

34t 

17 THTK2017 

H;p 

=>i l@u 

3Am bAo =; kín, m!t 

tr@Hc cJn trong su>t, ch4t 

liLu không bN nóng chAy 

khi làm thí nghiLm có =>t 

cháy. 

× × 4 

18 THTK2018 

H;p thí 

nghiLm 

“Vai trò 

c(a 

ánh 

sáng” 

Kích th@Hc 350 × 200 × 

67mm, =; dày vYt liLu là 

3mm, nZp có kích th@Hc 

350 × 200 × 3mm có g& 

tháo lZp =@[c, m!t trong 

nhám có h;p =\ =]ng 2 

pin ti\u 1,5V; kích th@Hc 

=Ju h;p 200 × 67mm có 

kích th@Hc khe nhìn  

10 × 50mm; có rãnh =\ cài 

hai micng kính (m;t 

trong, m;t m&) kích th@Hc  

35 × 59mm; kèm theo =èn 

pin dùng hai pin ti\u 1,5V. 

× × 
4 

19 THTK2019 

B; thí 

nghiLm 

không 

khí cJn 

cho s] 

cháy 

Gkm: 

— nng tro 1: gkm hai >ng 

trong su>t, có kích th@Hc 

=@&ng kính 80mm và dài 

200mm, m;t =Ju kín, m;t 

=Ju hp. 3Ju kín có m;t lq 

× × 4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p 

HS GV 

tròn %&'c %)y b,ng n.p có 

%&1ng kính 30mm. Thân 

;ng chia v?ch 10mm (hai 

màu %en và tr.ng). 

— Gng trH 2: mKt ;ng trong 

su;t, có kích th&Oc %&1ng 

kính 80mm và dài 120mm, 

mKt %Ru kín, mKt %Ru hS. 

TRu kín có mKt lV tròn 

%&'c %)y b,ng n.p có 

%&1ng kính 30mm. Thân 

;ng chia v?ch 10mm (hai 

màu %en và tr.ng). 

— Khay: kích th&Oc miXng 

khoYng 173 × 134mm, %áy 

150 × 110mm, cao 68mm. 

— T_a %èn: kích th&Oc 

miXng khoYng Φ57mm, 

%áy Φ59mm, cao 9mm. 

20 THTK2020 

BK thí 

nghiXm 

sd giãn 

nS vì 

nhiXt 

cga 

chht 

ling 

Gkm: 

— Bình tam giác b,ng thul 

tinh trung tính, dung tích 

50ml, nút cao su gina có 

lV Φ6mm %o c.m ;ng 

thul tinh. 

— Gng thul tinh b,ng thul 

tinh trong, thpng, hS hai 

%Ru, %&1ng kính ngoài 

6mm, %&1ng kính trong 

3mm, dài 200mm. 

— BYng chia v?ch chn U 

b,ng nhda PVC, có %K 

dày t;i thiou 0,8mm, 

× × 4 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p 

HS GV 

 !"c chia v)ch t+ 0  -n 

150mm. 

21 THTK2021 

Nhi8t 

k- 

Thang  o 0 — 100

o

C,  ? 

chia nh@ nhAt 1

o

C. 

× × 4 

22 THTK2022 

Nhi8t 

k- y t- 

Lo)i thông dGng. 

× × 
4 

23 THTK2023 

B? thí 

nghi8m 

phân 

lo)i tN 

s"i 

GQm: 

— Các lo)i s"i thiên nhiên 

(lanh, tN tVm, bông, gai, 

 ay). 

— Các lo)i s"i nhân t)o  

(5 cu?n s"i chAt li8u khác 

nhau). 

— Panh g[p lo)i thông dGng, 

có  ? dài t^i thi_u 60mm. 

× × 5 

24 THTK2024 

B? l[p 

m)ch 

 i8n 

 Nn 

gian 

GQm: 

— Pin 1,5V. 

— Bóng  èn 1,5V — 2,5V. 

— Hai  o)n dây. 

— M?t s^ manh vet li8u 

dfn  i8n, cách  i8n. 

× × 
5 

25 THTK2025 

Mô 

hình 

bánh 

xe 

n!jc (3 

chi ti-t) 

GQm: 

— Phku có kích th!jc 

mi8ng Φ80mm, cu^ng 

Φ10mm, dài 50mm. 

— Tua-bin và h8 th^ng 

phát  i8n: BuQng tua-bin 

kích th!jc 200mm, phía 

trên có ^ng  o phku cao 

45mm, d!ji có lp thoát 

n!jc; Tua-bin n!jc có 8 

× × 
5 
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STT 

Mã 

thi(t b* 

Tên 

thi(t b* 

Mô t. chi ti(t 

01i t23ng  

s6 d8ng 

Dùng 

cho 

l=p 

HS GV 

cánh, m't bánh r+ng kích 

th/0c Φ48mm, m't tr3c 

kích th/0c Φ4mm và m't 

bánh 6ai kích th/0c 

Φ70mm; <= có giá 6? 

buAng tua-bin, trên 6= có 

gDn máy phát 6iGn và 6èn 

LED; Máy phát 6iGn 6M 

làm sáng m't 6èn LED, 

bánh 6ai kích th/0c 

Φ10mm; <ai truyQn bRng 

cao su nTi hai bánh 6ai. 

— Khay chXa n/0c có dung 

tích 1,5 lít, 6? v[a 6=  

tua-bin. 

II. NHIỆM VỤ 

1. <\c k] thông tin ho_t 6'ng 4. 

2. Hãy thbc hành lDp 6ct, vdn hành se d3ng máy chi=u qua 6gu và máy 

chi=u 6a ph/hng tiGn. Trong qua trình se d3ng, chúng ta cgn chú ý 

nhmng 6iQu gì? 

3. Trao 6oi và thpo ludn nhóm vQ ph/hng pháp se d3ng TBDH trong các 

môn h\c Toán, Ti=ng ViGt và các môn h\c vQ tb nhiên và xã h'i. 

III. ĐÁNH GIÁ 

1. Hãy phân tích nhmng thudn lui khi se d3ng các TBDH hiGn 6_i trong 

d_y h\c v tiwu h\c hiGn nay. 

2. Trong quá trình se d3ng các b' TBDH môn Toán, Ti=ng ViGt, b_n hãy 

rút ra nhmng 6cc 6iwm chung gima b' thi=t bx dành cho GV và b' thi=t bx 

dành cho HS. 

3. Hãy tb mình thi=t k= k= ho_ch m't bài h\c trong 6ó có se d3ng TBDH 

6w hình thành ki=n thXc m0i cho HS tiwu h\c trong m't bài h\c c3 thw. 
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IV. THÔNG TIN PHẢN HỒI 

2. Khi so sánh nh(m rút ra nh.ng 01c 0i3m chung gi.a b6 thi7t b8 dành 

cho GV và b6 thi7t b8 dành cho HS, cAn tBp trung vào m6t sD 0i3m sau: 

— Hình thHc th3 hiIn; 

— Kích thLMc cNa các chi ti7t; 

— Tác dPng cNa tQng b6 0R dùng. 

3. Khi thi7t k7 k7 hoVch m6t bài hWc trong 0ó có sY dPng TBDH, cAn nêu rõ: 

— Tên các thi7t b8 0L^c sY dPng trong bài; 

— MPc tiêu cNa viIc sY dPng các TBDH; 

— Quy trình, thao tác sY dPng các TBDH; 

— HI thDng câu hci g^i ý khi sY dPng TBDH. 

Hoạt động 5: Tự kiểm tra, đánh giá 

eánh giá sau khi hWc xong module: 

Bài t%p 1: Hãy trình bày khái niIm TBDH và nêu các chHc njng, nhiIm 

vP cNa nó. 

 

 

 

 

 

Bài t%p 2: TBDH có vai trò nhL th7 nào trong xu th7 0li mMi PPDH n ti3u 

hWc hiIn nay? 

 

 

 

 

 

 

Bài t%p 3: Hãy phân tích các nguyên tpc 03 sY dPng TBDH n ti3u hWc sao 

cho có hiIu qur. 
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Bài t%p 4: Khi s% d'ng các TBDH hi0n 12i, chúng ta c7n 18m b8o nh<ng 

nguyên t@c gì? 

 

 

 

 

 

Bài t%p 5: Có ý kiGn cho rIng: “Các TBDH L tiMu hNc hGt sOc 1Pn gi8n, vì 

vRy khi s% d'ng, chúng ta chS c7n chú ý 1Gn phUPng pháp s% d'ng”.  

 

 

 

 

 

Anh (chZ) hãy phân tích và 1ánh giá v` ý kiGn trên. 
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