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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

M!c tiêu c(a vi+c ,-i m/i ch12ng trình giáo d!c ph- thông là xây dAng 

nBi dung ch12ng trình, ph12ng pháp giáo d!c, sách giáo khoa ph- thông 

m/i nhFm nâng cao chGt l1Hng giáo d!c toàn di+n thI h+ trJ, ,áp Kng 

yêu cLu phát triMn nguNn nhân lAc ph!c v! công nghi+p hoá, hi+n ,Oi 

hoá ,Gt n1/c, phù hHp v/i thAc tiQn và truyRn thSng Vi+t Nam; tiIp cWn 

trình ,B giáo d!c ph- thông X các n1/c phát triMn trong khu vAc và thI 

gi/i. Trong ,ó, ,-i m/i ph12ng pháp giáo d!c nói chung và ph12ng 

pháp dOy h\c nói riêng theo h1/ng phát huy tính tích cAc, tA giác, ch( 

,Bng c(a ng1_i h\c ,1Hc xác ,`nh là mBt nhi+m v! quan tr\ng, mang 

tính ,Bt phá c(a các nhà tr1_ng, các GV. 

Module này nhFm bNi d1dng cho GV tiMu h\c, cán bB quen lí các 

tr1_ng tiMu h\c nhfng kiIn thKc và kg nhng c2 ben vR mBt sS ph12ng 

pháp dOy h\c tích cAc X tiMu h\c ,M có thM thAc hi+n ,1Hc nhi+m v! ,-i 

m/i ph12ng pháp dOy h\c theo ,`nh h1/ng trên. 

B. MỤC TIÊU TÀI LIỆU 

H\c xong module này, HV cLn ,Ot ,1Hc nhfng yêu cLu sau: 

1) Trình bày ,1Hc khái ni+m và dGu hi+u ,mc tr1ng c(a dOy h\c tích cAc. 

2) Nêu ,1Hc ben chGt, quy trình thAc hi+n và ,iRu ki+n ,M thAc hi+n có 

hi+u que mBt sS ph12ng pháp dOy h\c tích cAc X TiMu h\c. 

3) Có kg nhng vWn d!ng mBt sS ph12ng pháp dOy h\c tích cAc vào các 

môn h\c X tiMu h\c. 

TT Tên n$i dung S* ti,t 

1 Khái ni+m và các dGu hi+u ,mc tr1ng c(a dOy h\c tích cAc 4 

2 MBt sS ph12ng pháp dOy h\c tích cAc X tiMu h\c 5 

3 

VWn d!ng các ph12ng pháp dOy h\c tích cAc trong dOy h\c 

các môn h\c X tiMu h\c 

6 
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C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA DẠY HỌC 

TÍCH CỰC  

I. MỤC TIÊU 

H!c xong n(i dung này, HV s1 có kh5 n6ng: 

— Trình bày =>?c khái niAm ph>Dng pháp dEy h!c và các bình diAn cGa 

ph>Dng pháp dEy h!c. 

— Trình bày =>?c khái niAm dEy h!c tích cLc. 

— Phân tích =>?c các dOu hiAu =Pc tr>ng cGa dEy h!c tích cLc. 

II. GIỚI THIỆU NỘI DUNG 

TT Tên ch& '( S* ti-t 

1 Khái niAm dEy h!c tích cLc 2 

2 Các dOu hiAu =Pc tr>ng cGa dEy h!c tích cLc 2 

III. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐỂ THỰC HIỆN NỘI DUNG 

— ViAn KHGD ViAt Nam, Các ph&'ng pháp d+y h-c . ti1u h-c, NXB Giáo dZc, 

2009. 

— DL án ViAt — B], D+y và h-c tích c7c — M:t s< ph&'ng pháp và k> thu?t d+y 

h-c, NXB ^Ei h!c S> phEm, 2010. 

— PLAN, D+y và h-c tích c7c, 2011. 

— GiOy A4, bút vidt. 

IV. NỘI DUNG 

Chủ đề 1: Khái niệm phương pháp dạy học tích cực 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm phương pháp dạy học 

1. Thông tin nguồn 

a. Khái niệm phương pháp dạy học 

Ph>Dng pháp dEy h!c (PPDH) là m(t lhnh vLc rOt phic tEp và =a dEng. 

Có nhiju quan niAm khác nhau vj PPDH. Trong tài liAu này, PPDH C&Dc 
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hi"u là cách th*c, là con ./0ng ho2t .3ng chung gi4a GV và HS, trong 

nh4ng .i<u ki>n d2y hAc xác .Cnh, nhDm .2t tFi mGc .ích d2y hAc. 

b. Các bình diện của phương pháp dạy học 

Hi#n nay, theo ,- r-ng c1a khái ni#m, ng56i ta có mô hình ba bình di#n 

c1a PPDH: 

— Bình di#n vB mô là quan .i"m v< ph/Lng pháp d2y hAc. 

Quan ,iHm dIy hJc (QLDH) là nhNng ,Onh h5Png tQng thH cho các hành 

,-ng ph5Sng pháp, trong ,ó có sU kVt hWp giNa các nguyên tYc dIy hJc, 

nhNng cS sZ lí thuyVt c1a lí lu\n dIy hJc, nhNng ,i]u ki#n dIy hJc và tQ 

ch^c c_ng nh5 nhNng ,Onh h5Png v] vai trò c1a GV và HS trong quá 

trình dIy hJc. 

Quan ,iHm dIy hJc là nhNng ,Onh h5Png mang tính chiVn l5Wc, là c5Sng 

lBnh, là mô hình lí thuyVt c1a PPDH. 

Ví de: DIy hJc h5Png vào ng56i hJc (hay dIy hJc lfy HS làm trung tâm), 

dIy hJc tích cUc, dIy hJc phân hoá, dIy hJc tích hWp, dIy hJc t5Sng tác,... 

— Bình di#n trung gian là PPDH cG th". 

h bình di#n này, khái ni#m PPDH ,5Wc hiHu vPi nghBa hip, là nhNng mô 

hình hành ,-ng c1a GV và HS. 

Ví de: ph5Sng pháp ,óng vai, thjo lu\n, nghiên c^u tr56ng hWp ,iHn 

hình, xl lí tình humng, trò chSi, ... 

— Bình di#n vi mô là kO thuPt d2y hAc. 

KB thu\t dIy hJc (KTDH) là nhNng bi#n pháp, cách th^c hành ,-ng c1a 

GV và HS trong các tình humng hành ,-ng nhp nhqm thUc hi#n và ,i]u 

khiHn quá trình dIy hJc. 

Ví de: KB thu\t chia nhóm, kB thu\t giao nhi#m ve, kB thu\t ,rt câu hpi, kB 

thu\t khsn trji bàn, kB thu\t phòng tranh, kB thu\t KWL, kB thu\t mjnh 

ghép, kB thu\t hpi chuyên gia,... 

Các KTDH ch5a phji là các PPDH ,-c l\p mà là nhNng thành phxn c1a 

PPDH. Chyng hIn, trong ph5Sng pháp thjo lu\n nhóm có các KTDH 

nh5: kB thu\t chia nhóm, kB thu\t khsn trji bàn, kB thu\t phòng tranh, kB 

thu\t bH cá, kB thu\t công ,oIn,... 

Tóm lIi, QLDH là khái ni#m r-ng, ,Onh h5Png cho vi#c lUa chJn các 

PPDH ce thH. Các PPDH ce thH là khái ni#m hip hSn, ,5a ra mô hình 
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hành $%ng. KTDH là khái ni0m nh2 nh3t, th6c hi0n các tình hu:ng 

hành $%ng. 

M!t s% l'u ý 

—  M<i Q>DH có nh@ng PPDH cB thC phù hFp vHi nó; m<i PPDH cB thC có 

các KTDH $Jc thù. Tuy nhiên, có nh@ng PPDH cB thC phù hFp vHi nhiMu 

Q>DH, cNng nhO có nh@ng KTDH $OFc sQ dBng trong nhiMu PPDH khác 

nhau. Ví dB: 

+ PhOZng pháp $óng vai, trò chZi, th\o lu]n nhóm v^a phù hFp vHi quan 

$iCm d`y hac l3y HS làm trung tâm, v^a phù hFp vHi quan $iCm d`y hac 

tích c6c. 

+ Kd thu]t $Jt câu h2i $OFc dùng cho c\ phOZng pháp v3n $áp, phOZng 

pháp $àm tho`i, phOZng pháp th\o lu]n nhóm,... 

— Vi0c phân bi0t gi@a PPDH và KTDH chg mang tính tOZng $:i, nhiMu khi 

không rõ ràng. Ví dB: >%ng não (brainstorming) có trOlng hFp $OFc coi 

là phOZng pháp, có trOlng hFp l`i $OFc coi là m%t KTDH. 

— Có nh@ng PPDH chung cho nhiMu môn hac (ví dB: Ph./ng pháp thuy5t 

trình, ph./ng pháp v9n :áp,...) nhOng cNng có nh@ng PPDH là $Jc thù 

coa m%t môn hac hoJc nhóm môn hac (ví dB: ph./ng pháp quan sát là 

phOZng pháp $Jc thù coa các môn T6 nhiên và Xã h%i, Khoa hac,...; 

ph./ng pháp x= lí tình hu@ng, :óng vai là phOZng pháp $Jc thù coa 

môn >`o $qc,...). 

— Có thC có nhiMu tên gai khác nhau cho m%t PPDH hoJc KTDH. Ví dB: 

Thuy5t trình còn $OFc gai brng các tên nhO thuy5t giCng, diEn giCng, s/ 

:F t. duy còn $OFc gai là bCn :F t. duy, l.Gc :F t. duy... 

2. Các nhiệm vụ 

• Nhi0m vB 1: >ac các thông tin trên. 

• Nhi0m vB 2: Vivt ra nh@ng hiCu bivt coa mình $C tr\ lli các câu h2i sau: 

1) PhOZng pháp d`y hac là gì? 
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2) Nêu m'i quan h- gi/a ph12ng pháp d5y h7c v:i m;c tiêu d5y h7c, n>i 

dung d5y h7c và @iAu ki-n d5y h7c. 

 

 

 

 

 

 

 

• Nhi-m v; 3: Hãy @iAn thông tin vào các ô tr'ng L bNng sau cho phù hQp: 

 Khái ni&m Ví d+ 

Quan /i0m d1y h3c 

 

 

 

 

Ph67ng pháp d1y 

h3c c+ th0 

 

 

 

 

K; thu<t d1y h3c 

 

 

 

 

3. Đánh giá  

Hãy vR s2 @S/mô hình minh ho5 ba bình di-n cVa PPDH. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm phương pháp dạy học tích cực 

1. Thông tin nguồn 

Tài li-u D!y và h'c tích c+c — M.t s0 ph23ng pháp và k8 thu:t d!y h'c, D[ 

án Vi-t — B_, trang 21, 22. 

2. Các nhiệm vụ  

• Nhi-m v; 1: a7c các thông tin L trang 21, 22, tài li-u D!y và h'c tích c+c — 

M.t s0 ph23ng pháp và k8 thu:t d!y h'c. 
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• Nhi%m v( 2: Tr- l/i các câu h4i sau: 

1) Ph:;ng pháp d@y hBc tích cEc là gì? 

 

 

 

2) Theo b@n, ph:;ng pháp d@y hBc tích cEc thuMc bình di%n nào cNa 

ph:;ng pháp d@y hBc? (Pánh dQu   vào ô trông thích hSp) 

  Quan UiVm d@y hBc. 

  Ph:;ng pháp d@y hBc c( thV. 

  KY thuZt d@y hBc. 

3. Thông tin phản hồi 

Thông tin ph)n h*i cho Ho.t /0ng 1: 

1) PPDH là cách th]c, là con U:/ng ho@t UMng chung gi^a GV và HS, 

trong nh^ng Uibu ki%n d@y hBc xác Uenh, nhfm U@t tgi m(c Uích d@y hBc. 

2) PPDH là mMt thành th cNa quá trình d@y hBc. PPDH ph-i chuyVn t-i 

nMi dung d@y hBc Ujn ng:/i hBc, ph-i nhfm thEc hi%n m(c tiêu d@y 

hBc. PPDH ph-i phù hSp vgi Uibu ki%n d@y hBc c( thV (trình UM HS, c; 

sm vZt chQt, trang thijt be d@y hBc...) do vZy, nó rQt linh ho@t, mbm doo, 

không c]ng nhpc. 

3)  

 Khái ni5m Ví d: 

Quan /i>m d.y 

h@c 

QPDH là nh^ng Uenh h:gng mang 

tính chijn l:Sc, là c:;ng lYnh, là mô 

hình lí thuyjt cNa PPDH. 

— D@y hBc lQy HS làm 

trung tâm. 

— D@y hBc phân hoá. 

PhBCng pháp d.y 

h@c c: th> 

PPDH c( thV là nh^ng hình th]c, 

cách th]c hành UMng cNa GV và 

HS nhfm thEc hi%n nh^ng m(c 

tiêu d@y hBc xác Uenh, phù hSp vgi 

nh^ng nMi dung và Uibu ki%n d@y 

hBc c( thV. 

PPDH c( thV quy Uenh nh^ng mô 

hình hành UMng cNa GV và HS. 

— Ph:;ng pháp th-o 

luZn nhóm. 

— Ph:;ng pháp Uóng 

vai. 

— Ph:;ng pháp quan 

sát. 

... 
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K! thu&t d(y h*c 
KTDH là nh)ng bi-n pháp, cách 

th3c hành 45ng c6a GV và HS 

trong các tình hu@ng hành 45ng 

nhA nhBm thDc hi-n và 4iEu khiGn 

quá trình dJy hLc. 

— KO thuPt chia 

nhóm. 

— KO thuPt 4Rt câu 

hAi. 

— KO thuPt khTn trUi 

bàn. 

... 

Thông tin ph2n h3i cho Ho(t 67ng 2: 

1) PPDH tích cDc là thuPt ng) dùng 4G ch[ nh)ng PPDH phát huy 4\]c 

tính tích cDc, ch6 45ng hLc tPp c6a HS. 

2) PPDH tích cDc không phUi là m5t PPDH c` thG mà bao gam nhiEu 

ph\bng pháp c` thG phù h]p vci QeDH tích cDc. 

Chủ đề 2: Các dấu hiệu đặc trưng của dạy học tích cực (2 tiết) 

Hoạt động: Tìm hiểu các dấu hiệu đặc trưng của PPDH tích cực 

1. Thông tin nguồn 

• M`c 1.2.4, trang 22 — 28, Tài li-u D!y và h'c tích c+c — M.t s0 ph23ng 

pháp và k8 thu:t d!y h'c, DD án Vi-t — B[ 

• M`c 3.3, trang 14 — 17, Tài li-u D!y và h'c tích c+c, Plan. 

2. Các nhiệm vụ 

• Nhi-m v` 1: eLc các thông tin n M`c 1.2.4, trang 22 — 28, Tài li-u D!y 

và h'c tích c+c — M.t s0 ph23ng pháp và k8 thu:t d!y h'c (DD án Vi-t — 

B[) và M`c 3.3, trang 14 — 17, Tài li-u D!y và h'c tích c+c, Plan. 

• Nhi-m v` 2: 

Hãy nghiên c3u hai tirt hLc môn eJo 43c “Em yêu Tu qu@c Vi-t Nam”, 

tirt 1, n hai lcp 5A và 5B d\ci 4ây và cho birt GV lcp nào 4ã áp d`ng 

PPDH tích cDc? Vì sao? 

L;p 5A: 

— GV mn 4Oa CD cho HS nghe bài hát “Vi-t Nam quê h\bng tôi, nhJc và 

l}i: e~ NhuPn” và hAi: Bài hát nói vE 4iEu gì? HS trU l}i sau 4ó GV gici 

thi-u bài. 
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— GV vi&t t( “Vi*t Nam” lên b3ng và nêu câu h:i: Các em ?ã bi&t nhAng gì 

vC TE quGc Vi*t Nam cHa chúng ta? (GLi ý: Có các danh lam thPng c3nh 

nào? Có các di s3n nào ?SLc th& giTi công nhVn? Có các vW anh hùng dân 

tYc nào? Có các sZ ki*n lWch s\, kinh t&, v^n hoá, giáo d_c,... nào nEi bVt?) 

HS suy nghe và phát bigu nhanh, GV ghi tóm tPt theo t(ng c_m nYi dung 

lên b3ng. 

— GV yêu chu HS tZ ?ic các thông tin vC ?jt nSTc, con ngSki Vi*t Nam l 

trang 34, SGK  !o $%c 5 và quan sát mYt sG tranh 3nh, b^ng hình vC ?jt 

nSTc và con ngSki Vi*t Nam. 

— GV tE chqc cho HS th3o luVn lTp: 

+ Qua các thông tin trên em có c3m nghe nhS th& nào vC ?jt nSTc và con 

ngSki Vi*t Nam? 

+ HS các em chn làm gì ?g thg hi*n tình yêu ?Gi vTi TE quGc? 

+ Em mong muGn khi lTn lên su làm gì ?g góp phhn dZng xây TE quGc? 

GV nhVn xét và k&t luVn: 

Vi*t Nam là mYt ?jt nSTc tSxi ?yp, có truyCn thGng v^n hoá lâu ?ki 

czng nhS truyCn thGng ?ju tranh dZng nSTc và b3o v* TE quGc rjt 

?áng tZ hào. 

{jt nSTc ta ?ang ?Ei mTi và phát trign t(ng ngày song v|n còn là mYt 

nSTc nghèo và có nhiCu khó kh^n chn ph3i vSLt qua. 

Yêu TE quGc Vi*t Nam, các em chn ph3i cG gPng hic tVp, rèn luy*n thVt 

tGt ?g mai sau góp phhn xây dZng TE quGc giàu m�nh. 

—  HS th3o luVn nhóm ?ôi ?g thZc hi*n bài tVp 1, 2 SGK  !o $%c 5. 

— GV yêu chu m�i nhóm trình bày vC mYt sZ ki*n lWch s\ có liên quan (bài 

tVp 1) ho�c mYt hình 3nh có liên quan ?&n ?jt nSTc, con ngSki Vi*t Nam 

(bài tVp 2). 

Sau phhn trình bày cHa m�i nhóm, c3 lTp cùng nhVn xét, ?ánh giá, bE 

sung, GV nhVn xét và k&t luVn. 

— GV giao nhi*m v_ các nhóm HS vC nhà sSu thm tranh 3nh, ?ea hình, bài 

vi&t, bài thx, bài hát vC ?jt nSTc và con ngSki Vi*t Nam và chu�n bW ?g 

ti&t sau giTi thi*u vTi c3 lTp. 

L"p 5B: 

—  GV ml ?ea CD cho HS nghe bài hát “Vi*t Nam quê hSxng tôi, nh�c và lki: 

{� NhuVn” và h:i: Bài hát nói vC ?iCu gì? HS tr3 lki sau ?ó GV giTi thi*u bài. 
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— GV $%c cho HS nghe các thông tin v3 $4t n56c, con ng58i Vi9t Nam = 

trang 34, SGK  !o $%c 5 và gi6i thi9u mDt sF tranh Gnh, bIng hình v3 $4t 

n56c và con ng58i Vi9t Nam. 

— GV tL chMc cho HS thGo luOn l6p theo các câu hRi: 

+ Qua các thông tin trên em có cGm nghX nh5 thY nào v3 $4t n56c và con 

ng58i Vi9t Nam? 

+ HS các em c[n làm gì $\ th\ hi9n tình yêu $Fi v6i TL quFc? 

+ Em mong muFn khi l6n lên sb làm gì $\ góp ph[n ddng xây TL quFc? 

GV nhOn xét và kYt luOn. 

— HS thGo luOn nhóm $ôi bài tOp 1, 2 SGK  !o $%c 5. 

— GV yêu c[u mii nhóm trình bày v3 mDt sd ki9n ljch sk có liên quan (bài 

tOp 1) honc mDt hình Gnh có liên quan $Yn $4t n56c, con ng58i Vi9t Nam 

(bài tOp 2). GV nhOn xét, khen các nhóm có ph[n trình bày hay. 

— GV giao nhi9m vo cho HS v3 nhà s5u t[m tranh Gnh, $Xa hình, bài viYt, 

bài thp, bài hát v3 $4t n56c và con ng58i Vi9t Nam. 

3. Đánh giá 

L4y ví do co th\ v3 1 tiYt dsy h%c tích cdc và 1 tiYt dsy h%c tho $Dng = l6p 

honc tr58ng cta bsn. 

4. Thông tin phản hồi 

— BFn d4u hi9u $nc tr5ng cta dsy h%c tích cdc: 

+ Dsy h%c thông qua tL chMc các host $Dng h%c tOp cta HS. 

+ Dsy h%c chú tr%ng rèn luy9n ph5png pháp td h%c. 

+ TIng c58ng h%c cá th\ phFi hyp v6i h%c hyp tác. 

+ KYt hyp $ánh giá cta th[y v6i td $ánh giá cta trò. 

— TiYt h%c = l6p 5A, GV $ã thdc hi9n dsy h%c tích cdc vì cG 4 d4u hi9u trên 

$3u $ã $5yc GV th\ hi9n rõ trong quá trình dsy. 

— TiYt h%c = l6p 5B không phGi là dsy h%c tích cdc vì: 

+ GV còn thuyYt trình nhi3u. 

+ HS ít $5yc làm vi9c cá nhân. 

+ HS không $5yc tham gia $ánh giá. 

V. ĐÁNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG NỘI DUNG 

LOp bGng so sánh gi�a d4u hi9u $nc tr5ng cta dsy h%c tích cdc và dsy 

h%c tho $Dng 
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D!y h%c tích c)c D!y h%c th* +,ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 2 

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC  

I. MỤC TIÊU 

H"c xong n(i dung này, HV có kh3 n4ng: 

Trình bày, phân tích >?@c vB b3n chCt, quy trình thEc hiFn và >iBu 

kiFn >G thEc hiFn có hiFu qu3 m(t sJ PPDH tích cEc M tiGu h"c. 

II. GIỚI THIỆU NỘI DUNG 

TT Tên ch1 +2 S4 ti6t 

1 Ph?Png pháp >Rt và gi3i quySt vCn >B  1 

2 Ph?Png pháp h@p tác theo nhóm nhV 1 

3 Ph?Png pháp >óng vai 1 

4 Ph?Png pháp trò chPi 1 

5 Ph?Png pháp vCn >áp 1 

III. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐỂ THỰC HIỆN NỘI DUNG 

— Tài liFu D!y h%c tích c)c — M,t s. ph01ng pháp và k8 thu:t d!y h%c, DE án 

ViFt B_. 

— GiCy A4, bút. 
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IV. NỘI DUNG 

Chủ đề 1: Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề 

Hoạt động: Tìm hiểu bản chất, quy trình thực hiện và điều kiện 

thực hiện có hiệu quả phương pháp đặt và giải quyết vấn đề 

1. Thông tin nguồn 

M!c 3.1. D(y h+c ,-t và gi3i quy6t v7n ,9, trang 83 — 92, Tài liCu D!y và 

h'c tích c+c — M.t s0 ph23ng pháp và k8 thu:t d!y h'c, DD án ViCt — BH. 

2. Các nhiệm vụ 

• NhiCm v! 1: M+c các thông tin O M!c 3.1. D(y h+c ,-t và gi3i quy6t v7n 

,9, trang 83 — 92, Tài liCu D!y và h'c tích c+c — M.t s0 ph23ng pháp và k8 

thu:t d!y h'c, DD án ViCt — BH. 

• NhiCm v! 2: Tr3 lPi các câu hRi sau: 

a) B3n ch7t cUa phWXng pháp ,-t và gi3i quy6t v7n ,9 là gì? 

 

 

 

b) Quy trình thDc hiCn phWXng pháp ,-t và gi3i quy6t v7n ,9 g]m nh^ng 

bW_c nào? 
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c) "i$u ki(n *+ th.c hi(n ph01ng pháp *4t và gi7i quy:t v;n *$ có hi(u 

qu7 là gì? 

 

 

 

 

• Nhi(m vC 3: Trao *Ji vKi các *Lng nghi(p trong tJ chuyên môn, trong 

tr0Png v$ các câu tr7 lPi cRa bTn. 

3. Đánh giá 

Ghi tóm tWt các thông tin v$ b7n ch;t, quy trình th.c hi(n và *i$u ki(n 

th.c hi(n ph01ng pháp *4t và gi7i quy:t v;n *$ vào b7ng theo mYu 

d0Ki *ây: 

Ph"#ng pháp )*t và gi/i quy3t v4n )5 

B7n ch;t 

 

 

 

Quy trình th.c hi(n 

 

 

 

"i$u ki(n th.c hi(n 

 

 

 

4. Thông tin phản hồi 

a) Bản chất của phương pháp đặt và giải quyết vấn đề  

Là s. l_nh h`i tri thac dibn ra thông qua vi(c xem xét, phân tích nhfng 

v;n *$ *ang tLn tTi và xác *gnh cách thac nhhm gi7i quy:t v;n *$. 

Ph01ng pháp *4t và gi7i quy:t v;n *$ còn *0kc gli bhng nhi$u tên gli 

khác nhau nh0: ph01ng pháp nêu và gi7i quy:t v;n *$, ph01ng pháp 

phát hi(n và gi7i quy:t v;n *$, ph01ng pháp gi7i quy:t v;n *$,... 

b) Quy trình thực hiện phương pháp đặt và giải quyết vấn đề 

B0Kc 1: "4t v;n *$, xây d.ng bài toán nhnn thac: 
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— T#o tình hu*ng có v/n 01. 

— Phát tri7n và nh9n d#ng v/n 01 n;y sinh. 

— Phát bi7u v/n 01 c?n gi;i quyAt. 

BCDc 2: Gi;i quyAt v/n 01 0Ht ra: 

— J1 xu/t các gi; thuyAt. 

— L9p kA ho#ch gi;i quyAt v/n 01. 

— ThOc hiPn kA ho#ch. 

BCDc 3: KAt lu9n: 

— Th;o lu9n kAt qu; và 0ánh giá. 

— KhTng 0Unh hay bác bV gi; thuyAt 0ã nêu. 

— Phát bi7u kAt lu9n. 

— J1 xu/t v/n 01 mDi. 

c) Điều kiện thực hiện có hiệu quả phương pháp đặt và giải quyết vấn đề 

— HS ph;i nêu 0C\c 0i1u chCa biAt c?n tìm hi7u, ch^ ra m*i quan hP gi_a cái 

chCa biAt và 0ã biAt. Trong 0ó cái chCa biAt là yAu t* trung tâm caa tình 

hu*ng có v/n 01, sb 0C\c khám phá trong giai 0o#n gi;i quyAt v/n 01. 

— Các tình hu*ng có v/n 01 ph;i kích thích heng thú nh9n thec, tính tò 

mò, ham hi7u biAt, thích khám phá caa HS. 

— Các tình hu*ng có v/n 01 ph;i phù h\p vDi trình 0i nh9n thec caa HS. 

HS có th7 tO phát hiPn và gi;i quyAt 0C\c v/n 01. 

— V/n 01 0Ht ra 0C\c phát bi7u dCDi d#ng câu hVi nêu v/n 01. 

Chủ đề 2: Phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ 

Hoạt động: Tìm hiểu bản chất, quy trình thực hiện và điều kiện 

thực hiện có hiệu quả phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ 

1. Thông tin nguồn 

Mlc 3.2. D#y hnc h\p tác, to trang 92 — 99, Tài liPu D!y và h'c tích c+c — 

M.t s0 ph23ng pháp và k8 thu:t d!y h'c, DO án ViPt — B^. 

2. Các nhiệm vụ 

• NhiPm vl 1: Jnc các thông tin u Mlc 3.2. D#y hnc h\p tác, to trang  

92 — 99, Tài liPu D!y và h'c tích c+c — M.t s0 ph23ng pháp và k8 thu:t d!y 

h'c, DO án ViPt — B^. 
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• Nhi%m v( 2: Tr- l/i các câu h4i sau: 

a) B-n ch:t c<a ph>?ng pháp hAp tác theo nhóm nh4 là gì? 

 

 

 

 

 

 

b) Quy trình thKc hi%n ph>?ng pháp hAp tác theo nhóm nh4 gLm các 

b>Mc nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) NiOu ki%n QR thKc hi%n ph>?ng pháp hAp tác theo nhóm nh4 có hi%u 

qu- là gì? 

 

 

 

 

• Nhi%m v( 3: Trao QUi vMi các QLng nghi%p trong tU chuyên môn, trong 

tr>/ng vO các câu tr- l/i c<a bYn. 

3. Đánh giá  

Ghi tóm t\t các thông tin vO b-n ch:t, quy trình thKc hi%n và QiOu ki%n 

thKc hi%n có hi%u qu- ph>?ng pháp hAp tác theo nhóm nh4 vào b-ng 

theo m]u d>Mi Qây: 
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Ph"#ng pháp h)p tác theo nhóm nh0 

B!n ch&t 

 

 

 

Quy trình th-c hi/n 

 

 

 

 

 

0i1u ki/n th-c hi/n 

 

 

 

4. Thông tin phản hồi  

a) Bản chất của các phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ 

Ph45ng pháp h9p tác theo nhóm nh> còn @49c gAi bCng nhi1u tên gAi 

khác nhau nh4: ph45ng pháp làm vi/c theo nhóm, ph45ng pháp h9p tác 

nhóm,.... B!n ch&t cLa ph45ng pháp này là tM chNc cho HS hoQt @Rng 

theo nhSng nhóm nh> @T HS cùng th-c hi/n mRt nhi/m vV nh&t @Wnh 

trong mRt kho!ng thXi gian nh&t @Wnh. Trong quá trình làm vi/c, có s- 

k\t h9p giSa làm vi/c cá nhân v^i làm vi/c theo c_p, theo nhóm @T cùng 

nhau chia s` kinh nghi/m và h9p tác @T th-c hi/n nhi/m vV @49c giao. 

Nbm y\u tc cLa h9p tác nhóm: 

— Có s- phV thuRc lfn nhau mRt cách tích c-c: K\t qu! cLa c! nhóm chi 

có @49c khi có s- h9p tác làm vi/c, chia s` cLa t&t c! các thành viên 

trong nhóm. 

— ThT hi/n trách nhi/m cá nhân: Mki cá nhân @1u @49c phân công trách 

nhi/m th-c hi/n mRt phmn cLa công vi/c và tích c-c làm vi/c @T @óng 

góp vào k\t qu! chung. 

— Khuy\n khích s- t45ng tác: Trong quá trình làm vi/c, cmn có s- trao 

@Mi, chia s` giSa các thành viên trong nhóm @T tQo thành ý ki\n chung 

cLa nhóm. 
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— Rèn luy(n các k, n-ng xã h2i: T6t c8 các thành viên <=u có c? h2i <@ rèn 

k, n-ng nhB lCng nghe tích cFc, <Ht câu hJi, <Ba thông tin ph8n hNi tích 

cFc, thuyOt phPc, ra quyOt <Rnh. 

— Rèn k, n-ng <ánh giá: HS c8 nhóm thBWng xuyên cùng nhau rà soát <ánh 

giá công vi(c <ang làm <@ góp ph[n hoàn thi(n các nhi(m vP <B\c giao 

và kOt qu8 c]a nhóm. 

b) Quy trình thực hiện phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ 

BB_c 1: Chbn n2i dung và nhi(m vP phù h\p: 

GV c[n ph8i lFa chbn n2i dung nhi(m vP tB?ng <fi khó, mà <@ gi8i quyOt 

nó ph8i huy <2ng kinh nghi(m, ý kiOn, công shc c]a nhi=u HS. Nhjng 

n2i dung quá dk không c[n ph8i tl chhc h\p tác theo nhóm, chm m6t thWi 

gian không c[n thiOt. 

BB_c 2: ThiOt kO kO hooch bài hbc áp dPng phB?ng pháp h\p tác theo 

nhóm nhJ. 

BB_c 3: Tl chhc doy hbc theo phB?ng pháp h\p tác nhóm: 

— GV nêu nhi(m vP hbc trp hoHc v6n <= c[n tìm hi@u và phB?ng pháp hbc 

trp cho c8 l_p. 

— Phân công nhóm hbc trp và phân công vR trí làm vi(c cho các nhóm: Tuu 

theo nhi(m vP, quy mô nhóm có th@ khác nhau, tv 2 — 6 HS là tft nh6t. 

HS c[n <B\c ngNi <fi di(n v_i nhau <@ too ra sF tB?ng tác trong quá 

trình hbc trp. 

— Giao nhi(m vP cho mxi nhóm HS: Mxi nhóm có th@ thFc hi(n m2t 

nhi(m vP riêng bi(t trong gói nhi(m vP chung hoHc t6t c8 các nhóm <=u 

thFc hi(n cùng m2t nhi(m vP. C[n quy <Rnh thWi gian làm vi(c và s8n 

phzm c[n <ot c]a mxi nhóm. 

— HB_ng d{n hoot <2ng c]a nhóm HS: Nhóm trB|ng <i=u khi@n hoot 

<2ng, HS làm vi(c cá nhân, theo cHp, chia s} kinh nghi(m, th8o lurn và 

thfng nh6t kOt qu8 chung, thB kí ghi chép kOt qu8 làm vi(c nhóm, phân 

công <oi di(n trình bày kOt qu8 trB_c l_p. 

— GV quan sát, hx tr\ các nhóm th8o lurn gi8i quyOt nhi(m vP <B\c giao. 

— Tl chhc cho HS báo cáo kOt qu8 và <ánh giá: �oi di(n tvng nhóm trình 

bày kOt qu8 làm vi(c c]a nhóm. Các nhóm khác quan sát, lCng nghe, ch6t 

v6n, bình lurn và bl sung ý kiOn. 

— GV nhrn xét và tlng kOt. 



24 | MODULE TH 15 

 

c) Điều kiện để thực hiện có hiệu quả phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ 

— Phòng h'c có *+ không gian. 

— Bàn gh3 d5 di chuy8n. 

— Nhi:m v= h'c t?p *+ khó. 

— ThBi gian *+ *8 HS làm vi:c nhóm và trình bày k3t quJ. 

— HS cKn *LMc bNi dLOng các kQ nRng *iSu khi8n, tU chVc và các kQ nRng 

xã hYi. 

Chủ đề 3: Phương pháp đóng vai 

Hoạt động: Tìm hiểu bản chất, quy trình thực hiện và điều kiện 

thực hiện có hiệu quả phương pháp đóng vai 

1. Thông tin nguồn 

M=c IV. PhL]ng pháp *óng vai, trang 67 — 68, Tài li:u Ph"#ng pháp d*y 

h,c các môn h,c 0 ti3u h,c, NXB Giáo d=c, 2009. 

2. Các nhiệm vụ  

• Nhi:m v= 1: j'c các thông tin k M=c IV. PhL]ng pháp *óng vai, trang 

67 — 68, Tài li:u Ph"#ng pháp d*y h,c các môn h,c 0 ti3u h,c, NXB Giáo 

d=c, 2009. 

• Nhi:m v= 2: TrJ lBi các câu hmi sau: 

— BJn chot c+a phL]ng pháp *óng vai là gì? 

 

 

 

— Quy trình thrc hi:n phL]ng pháp *óng vai gNm nhsng bLtc nào? 

 

 

 

 

 

 

— jiSu ki:n *8 thrc hi:n phL]ng pháp *óng vai có hi:u quJ là gì? 
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• Nhi%m v( 3: Trao /0i v1i các /4ng nghi%p trong t0 chuyên môn, trong 

tr>?ng v@ các câu trB l?i cDa bFn. 

3. Đánh giá 

Ghi tóm tJt các thông tin v@ bBn chKt, quy trình thNc hi%n và /i@u ki%n 

thNc hi%n có hi%u quB ph>Qng pháp /óng vai vào bBng theo mSu d>1i /ây: 

Ph"#ng pháp )óng vai 

BBn chKt 

 

 

 

Quy trình thNc hi%n 

 

 

 

 

 

Wi@u ki%n thNc hi%n 

 

 

 

 

 

4. Thông tin phản hồi 

a) Bản chất của phương pháp đóng vai 

Wóng vai là ph>Qng pháp t0 chXc cho hYc sinh thNc hành, “làm th\” m^t 

s_ cách Xng x\ nào /ó trong m^t tình hu_ng giB /anh. Wây là ph>Qng 

pháp nhbm giúp HS suy nghf sâu sJc vKn /@ bbng cách tgp trung vào m^t 

sN vi%c c( thh mà các em via thNc hi%n hojc quan sát />kc. 
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b) Quy trình thực hiện phương pháp đóng vai 

Có th% ti'n hành *óng vai theo các b34c sau: 

B34c 1: GV nêu ch= *>, chia nhóm và giao tình huBng, nhiCm vD *óng 

vai cho tEng nhóm. MHi tình huBng có th% phân công mLt hoMc nhi>u 

nhóm cùng *óng vai. GV cOn quy *Rnh rõ thUi gian chuVn bR và thUi gian 

*óng vai c=a mHi nhóm. 

B34c 2: Các nhóm thXo luZn chuVn bR *óng vai. Trong khi HS thXo luZn 

và chuVn bR *óng vai, GV nên *i *'n tEng nhóm l_ng nghe và g`i ý, giúp 

*c HS khi cOn thi't. 

B34c 3: Các nhóm lên *óng vai. 

B34c 4: L4p thXo luZn, nhZn xét v> cách ing xj và cXm xúc c=a các vai 

diln, v> ý nghma c=a các cách ing xj. 

B34c 5: GV k't luZn, *Rnh h34ng cho HS v> cách ing xj tích cpc trong 

tình huBng *ã cho. 

c) Điều kiện để thực hiện có hiệu quả phương pháp đóng vai 

—  Tình huBng *óng vai phXi phù h`p v4i ch= *> bài hrc, phù h`p v4i lia 

tusi, trình *L HS và *i>u kiCn, hoàn cXnh l4p hrc. 

— Tình huBng không nên quá dài và phic tup, v3`t quá thUi gian cho phép. 

— Tình huBng phXi có nhi>u cách giXi quy't. 

— Tình huBng cOn *% mv *% HS tp tìm cách giXi quy't, cách ing xj phù 

h`p, không cho tr34c “kRch bXn”, lUi thoui. 

— PhXi dành thUi gian phù h`p cho HS thXo luZn xây dpng kRch bXn và 

chuVn bR *óng vai. 

— Các vai diln nên *% HS xung phong hoMc tp phân công nhau *Xm nhZn. 

— Nên khích lC cX nh{ng hrc sinh nhút nhát cùng tham gia. 

— Nên có hoá trang và *uo cD *|n giXn *% t}ng tính h~p d�n c=a trò ch|i 

*óng vai. 
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Chủ đề 4: Phương pháp trò chơi 

Hoạt động: Tìm hiểu bản chất, quy trình thực hiện và điều kiện 

thực hiện có hiệu quả phương pháp trò chơi 

1. Thông tin nguồn  

M!c V. Ph()ng pháp trò ch)i, trang 70 — 71, Tài li;u Ph"#ng pháp d*y 

h,c các môn h,c 0 ti3u h,c, NXB Giáo d!c, 2009. 

2. Các nhiệm vụ  

• Nhi;m v! 1: IJc các thông tin L M!c V. Ph()ng pháp trò ch)i, trang 70 — 

71, Tài li;u Ph"#ng pháp d*y h,c các môn h,c 0 ti3u h,c, NXB Giáo d!c, 

2009. 

• Nhi;m v! 2: TrM lNi các câu hPi sau: 

— BMn chRt cSa ph()ng pháp trò ch)i là gì? 

 

 

 

— Quy trình thXc hi;n ph()ng pháp trò ch)i gYm các b([c nào? 

 

 

 

 

 

 

— Ii\u ki;n ^_ thXc hi;n ph()ng pháp trò ch)i có hi;u quM là gì? 

 

 

 

 

 

 

 

• Nhi;m v! 3: Trao ^ci v[i các ^Yng nghi;p trong tc chuyên môn, trong 

tr(Nng v\ các câu trM lNi cSa ben. 
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3. Đánh giá  

Ghi tóm t't các thông tin v. b0n ch1t, quy trình th8c hi9n và ;i.u ki9n 

th8c hi9n có hi9u qu0 ph>?ng pháp trò ch?i vào b0ng theo mCu d>Ei ;ây: 

Ph"#ng pháp trò ch#i 

B0n ch1t 

 

 

Quy trình th8c hi9n 

 

 

 

 

Ji.u ki9n th8c hi9n 

 

 

 

 

 

4. Thông tin phản hồi  

a) Bản chất của phương pháp trò chơi 

Ph>?ng pháp trò ch?i là ph>?ng pháp tM chNc cho HS tìm hiQu mRt v1n 

;. hay luy9n tTp, th8c hành nhUng thao tác, kV nWng, hành vi thông qua 

mRt trò ch?i nào ;ó.  

b) Quy trình thực hiện phương pháp trò chơi 

B>Ec 1: GV (ho\c GV cùng HS) l8a ch_n trò ch?i. 

B>Ec 2: Chubn bc các ph>?ng ti9n, ;i.u ki9n cdn thiet cho trò ch?i. 

B>Ec 3: PhM bien tên trò ch?i, cách ch?i và luTt ch?i cho HS. 

B>Ec 4: TM chNc cho HS ch?i thj (neu cdn thiet). 

B>Ec 5: HS tien hành ch?i. 

B>Ec 6: TM chNc ;ánh giá sau trò ch?i. 

B>Ec 7: H>Eng dCn HS th0o luTn v. ý nghVa giáo dpc cqa trò ch?i. 

c) Điều kiện thực hiện có hiệu quả phương pháp trò chơi 

—  Trò ch?i ph0i dr tM chNc và th8c hi9n, ph0i phù hsp vEi chq ;. bài h_c, 

vEi ;\c ;iQm và trình ;R h_c sinh tiQu h_c, vEi qut thui gian, vEi hoàn 
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c!nh, &i(u ki+n th-c t. c/a l2p h4c, &5ng th7i không gây nguy hi;m cho 

h4c sinh. 

— H4c sinh ph!i nBm &CDc quy tBc chFi và ph!i tôn tr4ng luJt chFi.  

—  Ph!i quy &Lnh rõ th7i gian, &La &i;m chFi. 

— Ph!i phát huy tính tích c-c, ch/ &Png, sáng tQo c/a h4c sinh, tQo &i(u 

ki+n cho h4c sinh tham gia tR chSc, &i(u khi;n tTt c! các khâu tU chuVn 

bL, ti.n hành trò chFi và &ánh giá sau khi chFi. 

— Trò chFi ph!i &CDc luân phiên, thay &Ri mPt cách hDp lí &; không gây 

nhàm chán cho h4c sinh. 

 

Chủ đề 5: Phương pháp vấn đáp 

Hoạt động: Tìm hiểu bản chất, quy trình thực hiện và điều kiện 

thực hiện có hiệu quả phương pháp vấn đáp 

1. Thông tin nguồn 

M\c II. PhCFng pháp vTn &áp, trang 83 — 84, Tài li+u Ph"#ng pháp d*y 

h,c các môn h,c 0 ti3u h,c, NXB Giáo d\c, 2009. 

2. Các nhiệm vụ  

• Nhi+m v\ 1: l4c các thông tin m M\c II. PhCFng pháp vTn &áp, trang 83 — 

84, Tài li+u Ph"#ng pháp d*y h,c các môn h,c 0 ti3u h,c, NXB Giáo d\c, 

2009. 

• Nhi+m v\ 2: Tr! l7i các câu hni sau: 

— B!n chTt c/a phCFng pháp vTn &áp là gì? 

 

 

 

 

— Quy trình th-c hi+n phCFng pháp vTn &áp g5m nhrng bC2c nào? 
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— "i$u ki'n )* th-c hi'n ph01ng pháp v5n )áp có hi'u qu8 là gì? 

 

 

 

 

 

• Nhi'm v@ 3: Trao )Gi vHi các )Ing nghi'p trong tG chuyên môn, trong 

tr0Nng v$ các câu tr8 lNi cPa bRn. 

3. Đánh giá  

Ghi tóm tUt các thông tin v$ b8n ch5t, quy trình th-c hi'n và )i$u ki'n 

th-c hi'n có hi'u qu8 ph01ng pháp )óng vai vào b8ng theo mWu d0Hi )ây: 

Ph"#ng pháp v*n +áp 

B8n ch5t 

 

 

Quy trình th-c hi'n 

 

 

 

 

"i$u ki'n th-c hi'n 

 

 

 

 

4. Thông tin phản hồi 

a) Bản chất của phương pháp vấn đáp 

Ph01ng pháp v5n )áp là ph01ng pháp, trong )ó GV )]t ra nh^ng câu h_i 

)* HS tr8 lNi, ho]c có th* tranh lubn vHi nhau và vHi c8 GV, qua )ó HS 

lcnh hdi )0ec ndi dung bài hfc. 

Chn ci vào tính ch5t hoRt )dng nhbn thic, ng0Ni ta phân bi't 3 hình 

thic )àm thoRi sau: 

−   àm tho'i tái hi*n: GV )]t ra nh^ng câu h_i chl yêu cmu HS nhH lRi kinn 

thic )ã bint và tr8 lNi d-a vào trí nhH, không cmn suy lubn. "ó là hình 
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th"c %&'c dùng khi c.n %/t m1i liên h4 gi5a ki7n th"c %ã h9c v;i ki7n 

th"c s=p h9c ho/c khi c.n c@ng c1 ki7n th"c vAa m;i h9c. 

−   àm tho'i gi*i thích − minh ho': NhEm mFc %ích làm sáng tJ mKt vLn 

%M nào %ó, GV l.n l&'t nêu ra nh5ng câu hJi kèm theo nh5ng ví dF minh 

hoW %X HS d[ hiXu, d[ nh;. Hình th"c này %/c bi4t có hi4u qu` khi có sa 

hb tr' c@a các ph&cng ti4n nghe nhìn. 

−   àm tho'i g.i m/ (hay còn g4i là 6àm tho'i tìm tòi): GV dùng mKt h4 

th1ng câu hJi %&'c s=p x7p h'p lí %X den d=t HS tAng b&;c phát hi4n ra 

b`n chLt c@a sa vft, tính quy luft c@a hi4n t&'ng %ang tìm hiXu, kích 

thích sa ham mu1n hiXu bi7t. 

Trong quá trình dWy h9c, GV có thX sh dFng c` ba hình th"c, tuy nhiên 

c.n khuy7n khích GV sh dFng hình th"c %àm thoWi tìm tòi. 

b) Quy trình thực hiện phương pháp vấn đáp 

j tiXu h9c, GV th&kng tl ch"c hoWt %Kng c@a HS trong ph&cng pháp hJi 

%áp theo các b&;c sau: 

B&;c 1: GV %/t câu hJi nhJ, riêng ro. 

B&;c 2: GV chq %rnh tAng HS tr` lki ho/c %X HS ta nguy4n tr` lki (mbi HS 

tr` lki mKt câu hJi và tr&;c mbi câu hJi nên %X thki gian cho HS suy nght 

tìm câu tr` lki). 

B&;c 3: GV tlng h'p ý ki7n và nêu ra k7t lufn daa trên nh5ng câu tr` lki 

%úng c@a HS. 

c) Điều kiện để thực hiện có hiệu quả phương pháp vấn đáp 

—  GV c.n chuyn br thft t1t h4 th1ng câu hJi. Các câu hJi có liên quan ch/t 

cho v;i nhau, câu hJi tr&;c là tiMn %M cho câu hJi sau, câu hJi sau là sa 

k7 tFc và phát triXn k7t qu` c@a câu hJi tr&;c. Mbi câu hJi là mKt cái 

"nút" c@a tAng bK phfn mà HS c.n l.n l&'t tháo g} thì m;i tìm %&'c k7t 

qu` cu1i cùng. 

— �X t�ng thêm hi4u qu` c@a vi4c sh dFng ph&cng pháp hJi — %áp, GV c.n 

tl ch"c %1i thoWi theo nhiMu chiMu: GV hJi HS; HS hJi HS và HS hJi GV. 

V. ĐÁNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG NỘI DUNG 

Hãy %iMn các thông tin phù h'p vào b`ng sau: 
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Ph"#ng 

pháp )*t 

và gi/i 

quy3t v4n 

)5 

Ph"#ng 

pháp h6p 

tác theo 

nhóm nh< 

Ph"#ng 

pháp )óng 

vai 

Ph"#ng 

pháp trò 

ch#i 

Ph"#ng 

pháp v4n 

)áp 

B/n ch4t  

 

 

    

Quy trình 

thCc hiDn 

 

 

 

    

Ei5u kiDn 

thCc hiDn 

có hiDu 

qu/ 

 

 

 

 

    

Ví dJ  

 

 

 

    

 

Nội dung 3 

VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG 

DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC 

I. MỤC TIÊU 

Sau khi h'c xong n-i dung này, HV s5: 

— Có k: n;ng v=n d>ng các PPDH tích cDc trên vào dGy h'c các môn h'c J 

tiKu h'c m-t cách phù hNp. 

— Có ý thQc v=n d>ng và tD tin khi v=n d>ng các PPDH tích cDc trên vào 

dGy h'c các môn h'c J tiKu h'c. 
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II. GIỚI THIỆU NỘI DUNG 

TT Tên ch& '( S* ti-t 

1 V#n d&ng ph*+ng pháp -.t và gi3i quy7t v8n -9  2 

2 V#n d&ng ph*+ng pháp h;p tác theo nhóm nhA 1 

3 V#n d&ng ph*+ng pháp -óng vai 1 

4 V#n d&ng ph*+ng pháp trò ch+i 1 

5 V#n d&ng ph*+ng pháp v8n -áp 1 

III. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐỂ THỰC HIỆN NỘI DUNG 

— ViIn KHGD ViIt Nam — Các ph&'ng pháp d+y h-c . ti1u h-c, NXB Giáo 

d&c, 2009. 

— DU án ViIt — BV, D+y và h-c tích c7c — M:t s< ph&'ng pháp và k> thu?t d+y 

h-c, NXB WXi hYc S* phXm, 2010. 

— SGK, SGV các môn hYc \ ti]u hYc. 

— Gi8y A4, bút vi7t. 

IV. NỘI DUNG 

Chủ đề 1: Vận dụng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề 

Hoạt động: Vận dụng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề 

trong dạy học các môn học ở tiểu học 

1. Thông tin nguồn 

Các m&c Ph&'ng pháp giBi quyDt vEn FG thubc phcn hai: Ph*+ng pháp 

dXy hYc các môn hYc \ ti]u hYc trong tài liIu Các ph&'ng pháp d+y h-c . 

ti1u h-c, NXB Giáo d&c, 2009. 

2. Các nhiệm vụ  

NhiIm v& 1: Hãy -Yc các ví d& v9 v#n d&ng ph*+ng pháp gi3i quy7t v8n 

-9 trong dXy hYc các môn hYc \ ti]u hYc và tìm hi]u -.c thù cka viIc v#n 

d&ng ph*+ng pháp này trong dXy hYc các môn hYc khác nhau. 

NhiIm v& 2: Thi7t k7 mbt hoXt -bng dXy hYc (cka mbt môn hYc nào -ó \ 

ti]u hYc) có sq d&ng ph*+ng pháp gi3i quy7t v8n -9. 

NhiIm v& 3: Trao -ri, th3o lu#n vsi các -tng nghiIp trong tr chuyên 

môn và trong tr*vng v9 hoXt -bng bXn -ã thi7t k7, sau -ó tU hoàn thiIn 

lXi thi7t k7. 
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3. Đánh giá 

D!y ho!t '(ng s, d.ng ph01ng pháp gi4i quy7t v9n ': 'ã thi7t k7 và t> 

'ánh giá vi?c s, d.ng ph01ng pháp này cAa b!n theo mFu d0Gi 'ây: 

Ju 'iKm  

H!n ch7  

H0Gng 'i:u chMnh, s,a chOa  

Chủ đề 2: Vận dụng phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ 

Hoạt động: Vận dụng phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ 

trong dạy học các môn học ở tiểu học 

1. Thông tin nguồn 

Các m.c Ph"#ng pháp h)p tác theo nhóm nh0 (hoRc Th2o lu5n nhóm/ 

Làm vi;c theo nhóm) thu(c Ph<n hai: Ph"#ng pháp d@y hBc các môn hBc 

D tiEu hBc trong tài li?u Các ph"#ng pháp d@y hBc D tiEu hBc, NXB Giáo 

d.c, 2009. 

2. Các nhiệm vụ  

Nhi?m v. 1: Hãy '_c các ví d. v: van d.ng ph01ng pháp hbp tác theo 

nhóm nhd trong d!y h_c mei môn h_c g tiKu h_c và tìm hiKu 'Rc thù cAa 

vi?c van d.ng ph01ng pháp này trong d!y h_c các môn h_c khác nhau. 

Nhi?m v. 2: Thi7t k7 m(t ho!t '(ng d!y h_c (cAa m(t môn h_c nào 'ó g 

tiKu h_c) có s, d.ng ph01ng pháp hbp tác theo nhóm nhd. 

Nhi?m v. 3: Trao 'li, th4o luan vGi các 'mng nghi?p trong tl chuyên 

môn và trong tr0ong v: ho!t '(ng b!n 'ã thi7t k7. Sau 'ó t> hoàn thi?n 

l!i thi7t k7. 

3. Đánh giá  

D!y th, ho!t '(ng s, d.ng ph01ng pháp hbp tác theo nhóm nhd 'ã 

thi7t k7 và t> 'ánh giá vi?c s, d.ng ph01ng pháp này cAa b!n theo mFu 

d0Gi 'ây: 

Ju 'iKm  

H!n ch7  

H0Gng 'i:u chMnh, s,a chOa  
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Chủ đề 3: Vận dụng phương pháp đóng vai 

Hoạt động: Vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học các 

môn học ở tiểu học 

1. Thông tin nguồn 

Các m%c Ph"#ng pháp )óng vai trong tài li.u Các ph"#ng pháp d1y h3c 4 

ti6u h3c, NXB Giáo d%c, 2009. 

2. Các nhiệm vụ  

Nhi.m v% 1: Hãy @Ac các ví d% vC vDn d%ng phFGng pháp @óng vai trong 

dJy hAc môn LJo @Mc N tiOu hAc và tìm hiOu @Qc thù cSa vi.c vDn d%ng 

phFGng pháp này trong dJy hAc môn LJo @Mc và TiUng Vi.t. 

Nhi.m v% 2: ThiUt kU mYt hoJt @Yng dJy hAc môn LJo @Mc hoQc TiUng 

Vi.t có s[ d%ng phFGng pháp @óng vai. 

Nhi.m v% 3: Trao @]i, th^o luDn v_i các @`ng nghi.p trong t] chuyên 

môn và trong trFbng vC hoJt @Yng bJn @ã thiUt kU. Sau @ó te hoàn thi.n 

lJi thiUt kU. 

3. Đánh giá  

DJy th[ hoJt @Yng s[ d%ng phFGng pháp gi^i quyUt vhn @C @ã thiUt kU và 

te @ánh giá vi.c s[ d%ng phFGng pháp này cSa bJn theo mju dF_i @ây: 

lu @iOm  

HJn chU  

HF_ng @iCu chmnh, s[a chna  

 

Chủ đề 4: Vận dụng phương pháp trò chơi 

Hoạt động: Vận dụng phương pháp trò chơi trong dạy học các 

môn học ở tiểu học 

1. Thông tin nguồn 

Các m%c Ph"#ng pháp trò ch#i thuYc Ph;n hai: Ph"#ng pháp d1y h3c các 

môn 4 ti6u h3c trong tài li.u Các ph"#ng pháp d1y h3c 4 ti6u h3c, NXB 

Giáo d%c, 2009. 
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2. Các nhiệm vụ 

Nhi#m v' 1: Hãy -.c các ví d' v3 v4n d'ng ph89ng pháp trò ch9i trong 

d>y h.c m?i môn h.c A tiBu h.c và tìm hiBu các lo>i trò ch9i h.c t4p -Gc 

thù cIa m?i môn h.c A tiBu h.c. 

Nhi#m v' 2: ThiNt kN mPt ho>t -Png d>y h.c (cIa mPt môn h.c nào -ó A 

tiBu h.c) có sU d'ng ph89ng pháp trò ch9i. 

Nhi#m v' 3: Trao -Wi, thYo lu4n vZi các -[ng nghi#p trong tW chuyên 

môn và trong tr8]ng v3 ho>t -Png b>n -ã thiNt kN. Sau -ó t` hoàn thi#n 

l>i thiNt kN. 

3. Đánh giá  

D>y thU ho>t -Png sU d'ng ph89ng pháp trò ch9i -ã thiNt kN và t` -ánh 

giá vi#c sU d'ng ph89ng pháp này cIa b>n theo mcu d8Zi -ây: 

eu -iBm  

H>n chN  

H8Zng -i3u chfnh, sUa chga  

Chủ đề 5: Vận dụng phương pháp vấn đáp 

Hoạt động: Vận dụng phương pháp vấn đáp trong dạy học các 

môn học ở tiểu học 

1. Thông tin nguồn 

M'c ph89ng pháp vin -áp cIa tjng môn h.c trong tài li#u Các ph&'ng 

pháp d+y h-c . ti1u h-c, NXB Giáo d'c, 2009. 

2. Các nhiệm vụ  

Nhi#m v' 1: ThiNt kN mPt ho>t -Png d>y h.c (cIa mPt môn h.c nào -ó A 

tiBu h.c) có sU d'ng ph89ng pháp vin -áp. 

Nhi#m v' 2: Trao -Wi, thYo lu4n vZi các -[ng nghi#p trong tW chuyên 

môn và trong tr8]ng v3 ho>t -Png b>n -ã thiNt kN, -Gc bi#t là v3 h# thpng 

các câu hqi. Sau -ó t` hoàn thi#n l>i h# thpng các câu hqi -ã thiNt kN 

3. Đánh giá  

D>y ho>t -Png sU d'ng ph89ng pháp vin -áp -ã thiNt kN và t` -ánh giá 

vi#c sU d'ng ph89ng pháp này cIa b>n theo mcu d8Zi -ây: 
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 u #i%m  

H(n ch,  

H-.ng #i0u ch1nh, s4a ch6a  

V. ĐÁNH GIÁ SAU KHI HỌC XONG NỘI DUNG 

1) Theo b(n, vi>c s4 d@ng mAi PPDH tích cFc trên có nh6ng khó khKn, 

thuLn lNi nh- th, nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ng-Si GV cVn làm gì #% v-Nt qua #-Nc nh6ng khó khKn thách thZc #ó? 
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