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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Ch"#ng trình hành +,ng Dakar v1 Giáo d7c cho m:i ng";i (Senegal—

2000) +ã +Et ra trách nhiFm cho mGi quJc gia phLi +Lm bLo cho ng";i 

h:c +"Nc tiOp cPn vQi ch"#ng trình giáo d7c kR nSng sJng (KNS) phù hNp 

và KNS cXn +"Nc coi nh" m,t n,i dung cYa chZt l"Nng giáo d7c. Nhi1u 

n"Qc trên thO giQi +ã +"a n,i dung giáo d7c KNS vào d]y cho h:c sinh 

(HS) trong các tr";ng ph` thông, d"Qi nhi1u hình thcc khác nhau. Theo 

thông tin te UNICEF, tính +On nSm 2009 +ã có h#n 150 quJc gia trên th  

gi"i quan tâm +On viFc +"a KNS vào nhà tr'(ng, trong +ó có 143 n'"c +ã 

+"a KNS vào ch"#ng trình chính khóa 1 ti2u h3c và trung h3c. ViFc giáo 

d7c KNS cho HS s các n"Qc +"Nc thtc hiFn theo nhi1u hình th4c: 

—  KNS là m6t môn h3c riêng biFt. 

—  KNS +'7c tích h7p vào m6t vài môn h3c chính. 

—  KNS +'7c tích h7p vào nhi8u ho9c t:t c; các môn h3c trong ch"#ng trình. 

Tuy nhiên, chv có m6t s= không +áng k2 các n'"c +"a KNS thành m6t 

môn h3c riêng bi>t, ví d7 nh": Malawi, Campuchia... Còn +a s= các n'"c, 

?2 tránh s@ quá t;i trong nhà tr'(ng, th'(ng tích h7p KNS vào n,i dung 

các môn h3c, chC y u là các môn khoa h3c xã h6i nh": giáo dHc s4c 

khIe, giáo dHc giQi tính, giáo d7c tôn giáo, giáo d7c +]o +cc, giáo d7c 

quy1n con ng";i, giáo d7c môi tr";ng... 

z ViFt Nam, +{ nâng cao chZt l"Nng giáo d7c toàn diFn thO hF tr|, +áp 

cng ngu}n nhân ltc ph7c v7 st nghiFp CNH, H~H +Zt n"Qc, +áp cng 

yêu cXu h,i nhPp quJc tO và nhu cXu phát tri{n cYa ng";i h:c, giáo d7c 

ph` thông c�ng +ã và +ang +"Nc +`i mQi m]nh m� theo bJn tr7 c,t cYa 

giáo d7c thO kv XXI, mà thtc chZt là cách tiOp cPn KNS, +ó là: H:c +{ biOt, 

h:c +{ làm, h:c +{ tt kh�ng +�nh mình và h:c +{ cùng chung sJng. Rèn 

luyFn KNS cho HS c�ng +ã +"Nc xác +�nh là m,t trong nh�ng n,i dung 

c# bLn cYa Phong trào thi +ua “Xây dtng tr";ng h:c thân thiFn, h:c sinh 

tích ctc” trong các tr";ng ph` thông, giai +o]n 2008 — 2013. ~Ec biFt, 

theo chv +]o cYa lãnh +]o B, Giáo d7c và ~ào t]o, viFc giáo d7c KNS cho 

HS qua các môn h:c và ho]t +,ng giáo d7c +ang b"Qc +Xu +"Nc tri{n 

khai trong các nhà tr";ng ph` thông, te ti{u h:c +On trung h:c ph  ̀

thông. VPy KNS là gì? BLn chZt cYa viFc giáo d7c KNS qua các môn h:c là 

gì? M7c tiêu, n,i dung và cách thcc thtc hiFn giáo d7c KNS cho HS ti{u 

h:c qua các môn h:c nh" thO nào? Ng";i giáo viên (GV) ti{u h:c cXn 

phLi thtc hiFn nhiFm v7 này nh" thO nào +{ +Lm bLo chZt l"Nng và hiFu 
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qu"?... Nh(ng v,n -. này s2 -34c h36ng d8n cho GV ti>u h?c tìm hi>u 

thông qua các nEi dung và hoFt -Eng cG th> trong Module Giáo d&c k) 

n+ng s.ng cho h0c sinh ti2u h0c qua các môn h0c. 

Gi"i thi&u Module 

Module tL h?c này -34c thLc hiMn trong 15 tiPt, gRm 12 tiPt tL h?c và 3 

tiPt h?c tUp trung (2 tiPt lí thuyPt và 1 tiPt thLc hành). Module gRm ba nEi 

dung chính, -ó là: 

TT Tên n0i dung S3 ti4t 

1 
MEt s] v,n -. chung v. k_ n`ng s]ng và giáo dGc k_ 

n`ng s]ng qua các môn h?c a ti>u h?c 

5 

2 
NEi dung và ph3bng pháp giáo dGc k_ n`ng s]ng qua 

các môn h?c a ti>u h?c 

6 

3 
NEi dung và -da che giáo dGc k_ n`ng s]ng cho h?c 

sinh qua mEt s] môn h?c cG th> a ti>u h?c 

4 
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B. MỤC TIÊU 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Module này giúp GV ti1u h3c t5 tìm hi1u và chi9m l:nh nh;ng ki9n th=c 

và k: n>ng c? bAn, cCn thi9t vD giáo dFc KNS cho HS ti1u h3c qua các 

môn h3c. TP Qó giúp h3 có th1 th5c hiSn có hiSu quA nhiSm vF giáo 

dFc này. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

H3c xong module này, h3c viên (HV) có khA n>ng: 

1. Về kiến thức 

— Trình bày Q[\c bAn ch]t KNS và tCm quan tr3ng c^a viSc giáo dFc KNS 

cho HS ti1u h3c qua các môn h3c. 

— Nh_n bi9t Q[\c các bi1u hiSn ch^ y9u c^a m`t sb KNS c? bAn. 

— Trình bày Q[\c n`i dung giáo dFc KNS cho HS ti1u h3c qua m`t sb 

môn h3c. 

2. Về kĩ năng 

— Xác Qdnh Q[\c m`t sb ph[?ng pháp và k: thu_t dey h3c tích c5c có th1 sg 

dFng Q1 giáo dFc KNS cho HS qua m`t sb môn h3c h ti1u h3c. 

3. Về thái độ 

— ijng tình, ^ng h` viSc giáo dFc KNS cho HS nói chung và HS ti1u h3c 

nói riêng. 

— Nghiêm túc th5c hiSn viSc giáo dFc KNS cho HS ti1u h3c qua m`t sb 

môn h3c. 
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C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KĨ NĂNG SỐNG VÀ GIÁO DỤC 

KĨ NĂNG SỐNG QUA CÁC MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC 

1. THÔNG TIN NGUỒN CHO NỘI DUNG 1 

 !c các m&c I, II, III và ti-u m&c 1, 2 c1a m&c IV ph6n th8 nh9t — M!t s% 

v'n )* chung v* k0 n1ng s%ng và giáo d7c k0 n1ng s%ng cho h8c sinh trong 

nhà tr:;ng ph= thông, Tài li=u Giáo d&c KNS trong các môn h!c G ti-u 

h!c, lHp 1/ lHp 2/ lHp 3/ lHp 4/ lHp 5, NXB Giáo d&c Vi=t Nam, 2010. 

2. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm KNS. 

—  !c m&c 1.1 trong ph6n thông tin nguQn và tìm hi-u các quan ni=m 

khác nhau vU KNS. 

— TrV lWi các câu hYi sau: 

+ Theo b_n, KNS là gì? 

+ KNS do bam sinh mà có hay defc hình thành nhe thg nào? 

— Chia si ý kign c1a b_n vHi b_n bè, dQng nghi=p trong treWng. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu tầm quan trọng của việc giáo dục KNS 

cho HS tiểu học. 

—  !c m&c 1.2 trong ph6n thông tin nguQn. 

— TrV lWi các câu hYi sau: 

+ Vì sao l_i c6n phVi giáo d&c KNS cho HS ti-u h!c? 

+  iUu gì có th- xVy ra ngu HS ti-u h!c thigu KNS? 

— ThVo lunn vHi b_n bè, dQng nghi=p vU các câu hYi trên. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu về mục tiêu, nguyên tắc giáo dục KNS 

cho HS. 

—  !c m&c 1.3, 1.4 trong ph6n thông tin nguQn. 

— TrV lWi các câu hYi sau: 

+ M&c tiêu giáo d&c KNS cho HS phq thông nói chung và cho HS ti-u h!c 

nói riêng là gì? 
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+ Vi$c giáo d*c KNS cho HS c0n tuân theo nh6ng nguyên t9c nào? 

+ Trong quá trình giáo d*c KNS cho HS, bBn Cã thEc hi$n Cúng các nguyên 

t9c Có chHa? NJu chHa thì vì sao? 

3. PHẢN HỒI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 

a. Phản hồi cho hoạt động 1 

*  Có nhiOu quan ni$m khác nhau vO KNS. Ví d*: 

— Theo TV chWc Y tJ ThJ giYi (WHO), KNS là kh_ n`ng Ca có hành vi thích 

Wng (adaptive) và tích cEc (positive), giúp các cá nhân có tha Wng xd hi$u 

qu_ trHYc các nhu c0u và thách thWc cea cufc sgng hhng ngày. 

— Theo Quj Nhi Ckng Liên hmp qugc (UNICEF), KNS là cách tiJp crn giúp 

thay CVi hosc hình thành hành vi mYi. Cách tiJp crn này lHu ý CJn sE 

cân bhng vO tiJp thu kiJn thWc, hình thành thái Cf và ku n`ng. 

— Theo TV chWc V`n hoá, Khoa hvc và Giáo d*c Liên hmp qugc (UNESCO), 

KNS g9n vYi 4 tr* cft cea giáo d*c, Có là: H!c $% bi(t (Learning to know) 

gkm các ku n`ng tH duy nhH: tH duy phê phán, tH duy sáng tBo, ra quyJt 

Cznh, gi_i quyJt v{n CO, nhrn thWc CHmc hru qu_...; H!c làm ng/0i 

(Learning to be) gkm các ku n`ng cá nhân nhH: Wng phó vYi c`ng th}ng, 

kiam soát c_m xúc, tE nhrn thWc, tE tin...; H!c $% s2ng v4i ng/0i khác 

(Learning to live together) gkm các ku n`ng xã hfi nhH: giao tiJp, thH~ng 

lHmng, tE kh}ng Cznh, hmp tác, làm vi$c theo nhóm, tha hi$n sE c_m 

thông; H!c $% làm (Learning to do) gkm ku n`ng thEc hi$n công vi$c và 

các nhi$m v* nhH: ku n`ng Cst m*c tiêu, C_m nhrn trách nhi$m... 

— Hosc có ngH�i quan ni$m rhng KNS là nh6ng n`ng lEc giúp con ngH�i có 

tha sgng mft cufc sgng an toàn, kho� mBnh và có ch{t lHmng. 

— ... 

Tóm lBi, msc dù có nhiOu quan ni$m khác nhau nhHng có tha nói b_n 

ch{t cea KNS là ku n`ng tE qu_n b_n thân và các ku n`ng xã hfi c0n thiJt 

Ca cá nhân tE lEc trong cufc sgng, hvc trp và làm vi$c hi$u qu_. Nói cách 

khác, KNS là n`ng lEc làm che b_n thân cea m�i ngH�i, n`ng lEc Wng xd 

phù hmp vYi nh6ng ngH�i khác, vYi xã hfi và n`ng lEc Wng phó tích cEc 

trHYc các tình hugng cea cufc sgng. 

*  KNS không ph_i tE nhiên, sinh ra Cã có mà CHmc hình thành và phát trian 

trong cufc sgng thEc ti�n, thông qua các hoBt Cfng hvc trp, rèn luy$n, 

lunh hfi cea m�i cá nhân. 
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b. Phản hồi cho hoạt động 2 

*  Vi$c giáo d*c KNS cho HS ti1u h3c là r7t c8n thi:t vì: 

—  KNS góp ph8n thúc BCy sF phát tri1n cá nhân: 

ThFc t: cho th7y, có khoKng cách giLa nhNn thOc và hành vi cPa con 

ngQRi. NgQRi ta có th1 nhNn thOc Búng nhQng chQa chTc Bã có hành vi 

Búng. Có th1 nói KNS chính là nhLng nhXp c8u giúp con ngQRi bi:n ki:n 

thOc thành thái BZ, hành vi và thói quen tích cFc, lành m^nh. NgQRi có 

KNS s_ luôn vLng vàng trQac nhLng khó khbn, thc thách; bi:t Ong xc, 

giKi quy:t nhLng v7n Bf trong cuZc sgng mZt cách tích cFc và phù hip; 

h3 thQRng thành công hjn trong cuZc sgng, luôn yêu BRi và làm chP 

cuZc sgng cPa chính mình. NgQic l^i, ngQRi thi:u KNS thQRng bX v7p 

váp, dl bX th7t b^i trong cuZc sgng. 

—  KNS góp ph8n thúc BCy sF phát tri1n xã hZi: 

KNS góp ph8n nâng cao ch7t lQing cuZc sgng xã hZi; làm giKm thi1u các 

t$ n^n xã hZi và hành vi ph^m pháp; giúp xây dFng các mgi quan h$ tgt 

Bmp giLa con ngQRi vai con ngQRi trong xã hZi; Bnng thRi góp ph8n thúc 

BCy nbng su7t lao BZng xã hZi do dFa trên tinh th8n lao BZng có trách 

nhi$m, có k: ho^ch, sáng t^o và hip tác cPa các cá nhân;... 

—  LOa tupi HS ti1u h3c là lOa tupi hnn nhiên, vô tQ, trong sáng, thích tìm 

tòi, khám phá cái mai, hay bTt chQac, Brc bi$t là bTt chQac nhLng ngQRi 

mà các em yêu quý, th8n tQing nhQ các thày cô giáo, anh chX ph* trách. 

Vi$c hình thành các kt nbng, hành vi và thói quen tích cFc cho các em u 

lOa tupi này dl dàng, thuNn lii hjn nhifu so vai cho HS u các c7p h3c 

trên. Tuy nhiên, u lOa tupi này, các em còn non nat, thi:u nhifu kinh 

nghi$m sgng nên r7t dl bX l^m d*ng, bX tpn thQjng, bX tai n^n thQjng 

tích, bX lôi kéo vào các hành vi có h^i cho sF phát tri1n th1 ch7t và tinh 

th8n cPa các em. Do vNy, vi$c giáo d*c KNS cho HS ti1u h3c là r7t c8n 

thi:t và có t8m quan tr3ng Brc bi$t. 

—  M*c tiêu giáo d*c php thông cPa Vi$t Nam Bã chuy1n ty m*c tiêu cung 

c7p ki:n thOc là chP y:u sang hình thành và phát tri1n nhLng nbng lFc 

c8n thi:t u ngQRi h3c B1 Báp Ong sF phát tri1n và sF nghi$p công nghi$p 

hoá, hi$n B^i hoá B7t nQac. M*c tiêu giáo d*c cPa Vi$t Nam th1 hi$n 

m*c tiêu giáo d*c cPa th: kz XXI: H3c B1 bi:t, h3c B1 làm, h3c B1 tF 

kh}ng BXnh mình và h3c B1 cùng chung sgng (Delor, 1996). Vì vNy, vi$c 

giáo d*c KNS cho HS ti1u h3c nói riêng và HS php thông nói chung 

chính là nh�m thFc hi$n m*c tiêu giáo d*c php thông, phù hip vai BXnh 

hQang Bpi mai nZi dung và phQjng pháp giáo d*c php thông. 
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*  HS ti&u h)c còn r.t non n0t v2 kinh nghi5m s8ng, KNS. N=u không ?@Ac 

giáo dDc KNS, các em sF thi=u mGnh dGn, tH tin (hoJc hi=u thKng); dN bP 

v.p váp trong quan h5 v0i bGn bè và nhVng ng@Wi xung quanh; không 

bi=t tìm ki=m sH hZ trA, giúp ?\ c]a nhVng ng@Wi tin c^y khi gJp khó 

khan; thi=u khb nang phân tích, t@ duy phê phán, t@ duy sáng tGo, 

th@Wng khó khan, lúng túng, có th& sai lgm trong vi5c ra quy=t ?Pnh và 

gibi quy=t v.n ?2; thi=u khb nang tH bbo v5, do ?ó các em có th& sF bP lGm 

dDng, bP thn th@ing, bP tai nGn th@ing tích, dN bP lôi kéo vào các hành vi 

có hGi cho sH phát tri&n th& ch.t và tinh thgn c]a các em... 

c. Phản hồi cho hoạt động 3 

— M#c tiêu giáo d#c KNS cho HS ph3 thông: 

+  Trang bP cho HS nhVng ki=n thmc, giá trP, thái ?n và ko nang phù hAp. 

Trên ci sq ?ó hình thành cho HS nhVng hành vi, thói quen lành mGnh, 

tích cHc; ?rng thWi loGi bs nhVng hành vi, thói quen tiêu cHc trong các 

m8i quan h5, các tình hu8ng và hoGt ?nng htng ngày. 

+  TGo ci hni thu^n lAi ?& HS thHc hi5n t8t quy2n, bhn ph^n c]a mình và 

phát tri&n hài hoà v2 th& ch.t, trí tu5, tinh thgn và ?Go ?mc. 

— M#c tiêu giáo d#c KNS cho HS ti7u h8c: 

+  Trang bP cho HS mnt s8 KNS cgn thi=t, phù hAp v0i lma tuhi, trong ?ó có 

chú ý ?=n tính ?Jc thù v2 ?i2u ki5n ?Pa lí, kinh t= và van hoá c]a vùng, 

mi2n, dân tnc. 

+  Trên ci sq ?ó hình thành cho HS nhVng hành vi, thói quen lành mGnh, 

tích cHc; ?rng thWi loGi bs nhVng hành vi, thói quen tiêu cHc trong các 

m8i quan h5, các tình hu8ng và hoGt ?nng htng ngày. 

+  TGo ci hni thu^n lAi ?& HS thHc hi5n t8t quy2n, bhn ph^n c]a mình và 

phát tri&n hài hoà v2 th& ch.t, trí tu5, tinh thgn và ?Go ?mc. 

—  Nguyên t:c giáo d#c KNS cho HS: 

+  T@ing tác: KNS không th& ?@Ac hình thành chw qua vi5c nghe gibng và tH 

?)c tài li5u mà phbi thông qua các hoGt ?nng t@ing tác v0i ng@Wi khác. 

Vi5c nghe gibng và tH ?)c tài li5u chw giúp HS thay ?hi nh^n thmc v2 mnt 

v.n ?2 nào ?ó. Nhi2u KNS ?@Ac hình thành trong quá trình HS t@ing tác 

v0i bGn cùng h)c và nhVng ng@Wi xung quanh (ko nang th@ing l@Ang, ko 

nang gibi quy=t v.n ?2, ko nang t@ duy phê phán, ko nang hAp tác, ko nang 

tH nh^n thmc...) thông qua hoGt ?nng h)c t^p hoJc các hoGt ?nng xã hni 

trong nhà tr@Wng. Trong khi tham gia các hoGt ?nng có tính t@ing tác, 
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HS có d&p th* hi,n các ý t01ng c3a mình, xem xét ý t01ng c3a ng0;i 

khác, =0>c =ánh giá và xem xét lBi nhCng kinh nghi,m sEng c3a mình 

tr0Gc =ây theo mKt cách nhìn nhLn khác. Vì vLy, vi,c tO chPc các hoBt 

=Kng có tính chRt t0Sng tác cao trong nhà tr0;ng tBo cS hKi quan trVng 

=* giáo dWc KNS hi,u quZ. 

+  TrZi nghi,m: KNS ch^ =0>c hình thành khi ng0;i hVc =0>c trZi nghi,m 

qua các tình huEng th_c t`. HS ch^ có ka nbng khi các em t_ làm vi,c =ó, 

chP không ch^ nói vd vi,c =ó. Kinh nghi,m tích lue =0>c khi HS =0>c 

hành =Kng trong các tình huEng =a dBng sf giúp các em dh dàng si dWng 

và =idu ch^nh các ka nbng phù h>p vGi =idu ki,n th_c t`. 

Do vLy, GV cmn thì t k  ̀và tO chPc th_c hi,n các hoBt =Kng trong và ngoài 

gi; hVc sao cho HS có cS hKi th* hi,n ý t01ng cá nhân, t_ trZi nghi,m và 

bi`t phân tích kinh nghi,m sEng c3a chính mình và ng0;i khác. 

+  Ti`n trình: Giáo dWc KNS không th* hình thành trong “ngày mKt, ngày 

hai” mà =òi hri phZi có cZ quá trình: ts thay =Oi nhLn thPc =`n hình 

thành thái =K và cuEi cùng là thay =Oi hành vi. tây là mKt quá trình mà 

mui y`u tE có th* là kh1i =mu c3a mKt chu trình mGi. Do =ó, nhà giáo dWc 

có th* tác =Kng lên bRt kì mwt xích nào trong chu trình trên: thay =Oi thái 

=K dxn =`n mong muEn thay =Oi nhLn thPc và hành vi hoyc hành vi thay 

=Oi tBo nên s_ thay =Oi nhLn thPc và thái =K. 

+  Thay =Oi hành vi: MWc =ích cuEi cùng c3a giáo dWc KNS là giúp ng0;i 

hVc thay =Oi hành vi theo h0Gng tích c_c. Giáo dWc KNS thúc ={y ng0;i 

hVc thay =Oi hay =&nh h0Gng lBi các giá tr&, thái =K và hành =Kng c3a 

mình. Thay =Oi hành vi, thái =K và giá tr& 1 tsng con ng0;i là mKt quá 

trình khó khbn và dihn ra không =|ng th;i. Có th;i =i*m ng0;i hVc lBi 

quay tr1 lBi nhCng thái =K, hành vi hoyc giá tr& tr0Gc. Do =ó, các nhà giáo 

dWc cmn kiên trì ch; =>i và tO chPc các hoBt =Kng liên tWc =* HS duy trì 

hành vi mGi và có thói quen mGi; tBo =Kng l_c cho HS =idu ch^nh hoyc 

thay =Oi giá tr&, thái =K và nhCng hành vi tr0Gc =ây, thích nghi hoyc chRp 

nhLn các giá tr&, thái =K và hành vi mGi. GV không nhRt thi`t phZi luôn 

luôn tóm twt bài “hK” HS, mà cmn tBo =idu ki,n cho HS t_ tóm twt nhCng 

ghi nhLn cho bZn thân sau mui gi; hVc/phmn hVc. 

+  Th;i gian — môi tr0;ng giáo dWc: Giáo dWc KNS cmn th_c hi,n 1 mVi nSi, 

mVi lúc và th_c hi,n càng sGm càng tEt =Ei vGi tr� em. Môi tr0;ng giáo 

dWc =0>c tO chPc nh�m tBo cS hKi cho HS áp dWng kì n thPc và ka nbng 

vào các tình huEng “th_c” trong cuKc sEng. 
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Giáo d&c KNS +,-c th0c hi1n trong gia +ình, trong nhà tr,9ng và c;ng 

+<ng. Ng,9i t> ch?c giáo d&c KNS có thA là bD mF, là thGy cô, là bJn 

cùng hLc hay các thành viên c;ng +<ng. Trong nhà tr,9ng ph> thông, 

giáo d&c KNS +,-c th0c hi1n trên các gi9 hLc, trong các hoJt +;ng lao 

+;ng, hoJt +;ng +oàn thA — xã h;i, hoJt +;ng giáo d&c ngoài gi9 lên lSp 

và các hoJt +;ng giáo d&c khác. 

4. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 

—   Vì sao nói KNS góp phGn phát triAn cá nhân? Hãy tìm ví d& th0c t[ v\ m;t 

ng,9i có ho]c không có m;t KNS nào +ó (ví d& k_ n`ng giao ti[p, k_ n`ng 

t0 nhan th?c, k_ n`ng gibi quy[t mâu thuen, k_ n`ng ?ng phó vSi c`ng 

thfng...) và bnh h,hng cia vi1c có ho]c không có KNS +ó +Di vSi cu;c 

sDng cia bbn thân ng,9i +ó cjng nh, +Di vSi mLi ng,9i xung quanh. 

—  Vì sao KNS lJi góp phGn thúc +ly s0 phát triAn xã h;i? 

—  HS lSp/tr,9ng bJn dJy hi1n nay th,9ng thi[u KNS nào? BiAu hi1n c& thA 

nh, th[ nào? 

 

Nội dung 2 

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG  

QUA CÁC MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC 

1. THÔNG TIN NGUỒN CHO NỘI DUNG 2 

oLc các tiAu m&c 3 và 4 cia m&c IV trong phGn th? nhst — M!t s% v'n )* 

chung v* k0 n1ng s%ng và giáo d7c k0 n1ng s%ng cho h8c sinh trong nhà 

tr:;ng ph= thông, Tài li1u Giáo d&c KNS trong các môn hLc h tiAu hLc, 

lSp 1/ lSp 2/ lSp 3/ lSp 4/ lSp 5, NXB Giáo d&c Vi1t Nam, 2010. 

2. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về nội dung giáo dục KNS. 

— oLc tiAu m&c 3 trong M&c IV cia phGn thông tin ngu<n. 

— N;i dung giáo d&c KNS cho HS tiAu hLc bao g<m nhzng k_ n`ng c& thA nào? 

— Hãy phân tích bbn chst, các biAu hi1n và ý ngh_a cia các KNS c| bbn +Di 

vSi cu;c sDng cia m}i cá nhân và xã h;i. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp giáo dục KNS qua các môn học. 

— "#c ti'u m*c 4 c,a m*c IV trong ph6n thông tin ngu8n. 

— Cách ti<p c=n giáo d*c KNS qua các môn h#c hiCn nay là gì? 

— Cách ti<p c=n này có Jnh hKLng nhK th< nào M<n viCc dOy h#c các môn 

h#c? Vì sao? 

— Theo bOn, vUi cách ti<p c=n này thì nhVng môn h#c nào L ti'u h#c có khJ 

nXng giáo d*c KNS cho HS? 

— Hãy trình bày cách ti<n hành m[t s\ phK]ng pháp dOy h#c (PPDH), kb 

thu=t dOy h#c (KTDH) tích cdc và khJ nXng giáo d*c, rèn luyCn các KNS 

cho HS c,a nhVng phK]ng pháp và KTDH này. 

3. PHẢN HỒI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 

a. Phản hồi cho hoạt động 1 

— N[i dung giáo d*c KNS cho HS ti'u h#c t=p trung vào m[t s\ KNS c] 

bJn, mang tính tâm lí — xã h[i, L mhc M[ phù hjp vUi lha tuki. C* th' là: 

kb nXng td nh=n thhc, kb nXng xác Mmnh giá trm, kb nXng ra quy<t Mmnh và 

giJi quy<t vnn Mo, kb nXng hng phó vUi cXng thpng, kb nXng ki'm soát cJm 

xúc, kb nXng giao ti<p, kb nXng lrng nghe tích cdc, kb nXng kiên Mmnh, kb 

nXng Mtt m*c tiêu, kb nXng tìm ki<m sd hu trj, kb nXng quJn lí thvi gian, 

kb nXng hjp tác... 

— BJn chnt, ý nghba m[t s\ KNS: 

+ K! n$ng t' nh)n th*c: 

Kb nXng td nh=n thhc là khJ nXng c,a con ngKvi hi'u vo chính bJn thân 

mình, nhK c] th', tK tKLng, và m\i quan hC xã h[i c,a bJn thân; bi<t nhìn 

nh=n, Mánh giá Múng vo tiom nXng, tình cJm, sL thích, thói quen, Mi'm 

mOnh, Mi'm y<u... c,a bJn thân mình; quan tâm và luôn ý thhc MKjc mình 

Mang làm gì, k' cJ nh=n ra lúc chúng ta Mang cJm thny cXng thpng. 

Td nh=n thhc là m[t KNS rnt c] bJn c,a con ngKvi, là non tJng M' giao 

ti<p, hng x{ phù hjp và hiCu quJ vUi ngKvi khác c|ng nhK M' có th' có 

MKjc sd cJm thông vUi ngKvi khác. Ngoài ra, có hi'u Múng vo mình mUi 

có th' có nhVng quy<t Mmnh, nhVng sd lda ch#n Múng Mrn, phù hjp vUi 

khJ nXng c,a bJn thân, vUi Miou kiCn thdc t< và yêu c6u xã h[i. "ánh giá 

không Múng vo bJn thân có th' d}n con ngKvi M<n nhVng hOn ch<, sai 

l6m, thnt bOi trong cu[c s\ng và trong giao ti<p vUi ngKvi khác. 
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+ K! n$ng xác )*nh giá tr*: 

Giá tr' là nh,ng gì con ng12i cho là quan tr6ng, là có ý ngh:a ;<i v>i b@n 

thân mình, có tác dDng ;'nh h1>ng cho suy ngh:, hành ;Gng và l<i s<ng 

cHa b@n thân trong cuGc s<ng. 

MKi ng12i ;Lu có mGt hM th<ng giá tr' riêng. K: nPng xác ;'nh giá tr' là 

kh@ nPng con ng12i hiSu rõ ;1Uc nh,ng giá tr' cHa b@n thân mình. Kh@ 

nPng này giúp ng12i ta biXt tôn tr6ng ng12i khác và biXt chZp nh[n r\ng 

ng12i khác có nh,ng giá tr' và niLm tin khác. 

K: nPng xác ;'nh giá tr' có @nh h1]ng l>n ;Xn quá trình ra quyXt ;'nh cHa 

mKi ng12i. 

+ K! n$ng ki1m soát c5m xúc: 

K: nPng kiSm soát c@m xúc là kh@ nPng con ng12i nh[n th^c rõ c@m xúc 

cHa mình trong mGt tình hu<ng nào ;ó và hiSu ;1Uc @nh h1]ng cHa c@m 

xúc ;Xn chính mình và ng12i khác nh1 thX nào, ;`ng th2i biXt cách kiLm 

chX và thS hiMn c@m xúc mGt cách phù hUp. 

K: nPng kiSm soát c@m xúc cbn kXt hUp v>i k: nPng tc nh[n th^c, ^ng xd 

v>i ng12i khác và ^ng phó v>i cPng theng, ;`ng th2i góp phbn cHng c< 

các k: nPng này. BiXt kiSm soát c@m xúc cgng sh góp phbn gi@i quyXt mâu 

thuin mGt cách hài hoà hjn. 

+ K! n$ng 7ng phó v;i c$ng th<ng: 

K: nPng ^ng phó v>i cPng theng là kh@ nPng con ng12i bình t:nh, skn 

sàng ;ón nh[n nh,ng tình hu<ng cPng theng nh1 là mGt phbn tZt yXu 

cHa cuGc s<ng, là kh@ nPng nh[n biXt sc cPng theng, hiSu ;1Uc nguyên 

nhân, h[u qu@ cHa cPng theng, cgng nh1 biXt cách suy ngh: và ^ng phó 

mGt cách tích ccc khi b' cPng theng. 

Chúng ta cgng có thS hmn chX nh,ng tình hu<ng cPng theng b\ng cách 

s<ng và làm viMc ;iLu ;G, có kX homch, th12ng xuyên luyMn t[p thS dDc 

thS thao, s<ng vui vn, chan hoà, tránh gây mâu thuin không cbn thiXt v>i 

m6i ng12i xung quanh, không ;ot ra cho mình nh,ng mDc tiêu quá cao 

so v>i ;iLu kiMn và kh@ nPng cHa b@n thân... 

K: nPng ^ng phó v>i cPng theng rZt quan tr6ng, giúp cho con ng12i: 

•  BiXt suy ngh: và ^ng phó mGt cách tích ccc khi cPng theng. 

•  Duy trì ;1Uc trmng thái cân b\ng trong suy ngh:, không làm trn hmi s^c 

khon thS chZt và tinh thbn cHa b@n thân. 
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•  Xây d%ng ()*c nh-ng m/i quan h4 t/t (6p, không làm =nh h)>ng (?n 

ng)@i xung quanh. 

KD nEng Fng phó vIi cEng thJng có ()*c nh@ s% k?t h*p cLa các KNS 

khác nh): kD nEng t% nhQn thFc, kD nEng xR lí c=m xúc, kD nEng giao ti?p, 

t) duy sáng tVo, kD nEng tìm ki?m s% giúp (X và kD nEng gi=i quy?t vYn (Z. 

+ K! n$ng tìm ki+m s- h/ tr1, giúp 56: 

Trong cu^c s/ng, nhiZu khi chúng ta g_p nh-ng khó khEn ph=i c`n (?n 

s% ha tr*, giúp (X cLa nh-ng ng)@i khác. KD nEng tìm ki?m s% ha tr*, 

giúp (X là kh= nEng con ng)@i ý thFc ()*c nhu c`u c`n giúp (X, bi?t xác 

(dnh ()*c nh-ng (da che ha tr* (áng tin cQy, t% tin và bi?t tìm (?n các 

(da che (ó (f nh@ ha tr*, giúp (X khi g_p khó khEn trong cu^c s/ng. 

KD nEng tìm ki?m s% ha tr*, giúp (X giúp chúng ta có thf nhQn ()*c 

nh-ng l@i khuyên (f tháo gX khó khEn, v)Ing mhc cLa mình; (jng th@i 

là ck h^i (f chúng ta chia sl, giãi bày khó khEn, gi=m bIt ()*c cEng 

thJng tâm lí do bd djn nén c=m xúc. Bi?t tìm ki?m s% giúp (X kdp th@i sp 

giúp cá nhân không c=m thYy (kn (^c, bi quan, và trong nhiZu tr)@ng 

h*p, giúp chúng ta nh-ng cách nhìn mIi và h)Ing (i mIi. 

Khi tìm (?n các (da che ha tr*, chúng ta c`n: 

•  Tq ra lr phép nh)ng t% tin. 

•  Nói nEng rõ ràng, tt t/n, c/ ghng bày tq h?t các vYn (Z khó khEn hi4n tVi 

cLa mình. 

•  Gi- bình tDnh n?u g_p s% (/i xR thi?u thi4n chí. N?u vvn c`n s% ha tr* 

cLa ng)@i thi?u thi4n chí, c/ ghng tq ra bình th)@ng, kiên nhvn nh)ng 

không s* hãi. 

•  N?u bd c% tuy4t, (tng n=n chí, hãy kiên trì tìm s% ha tr* tt các (da che 

khác, ng)@i khác. 

+ K! n$ng t- tr8ng: 

KD nEng t% trwng là có niZm tin vào b=n thân; t% hài lòng vIi b=n thân; t% 

tin ryng mình có thf tr> thành m t̂ hình mvu tích c%c, có mong (*i và 

tiZm nEng vZ t)kng lai, c=m thYy có nghd l%c (f hoàn thành các nhi4m vz. 

KD nEng t% trwng là y?u t/ c`n thi?t trong giao ti?p, ra quy?t (dnh, (=m 

nhQn trách nhi4m. 

+ K! n$ng giao ti+p: 

KD nEng giao ti?p là kh= nEng con ng)@i có thf bày tq ý ki?n cLa b=n thân 

theo hình thFc nói, vi?t ho_c sR dzng ngôn ng- ck thf m^t cách phù h*p 
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v!i hoàn c)nh và v*n hoá, -.ng th1i bi3t l5ng nghe, tôn tr9ng ý ki3n c<a 

ng>1i khác ngay c) khi b@t -.ng quan -iCm. Bày tG ý ki3n bao g.m c) 

bày tG vH nhu cIu, mong muJn và c) nKi lo sM, -.ng th1i nh1 sN giúp -Q 

và sN t> v@n khi cIn. 

KS n*ng giao ti3p giúp con ng>1i bi3t -ánh giá tình huJng giao ti3p và 

-iHu chUnh cách giao ti3p mVt cách phù hMp, hiXu qu); cZi mZ bày tG suy 

nghS, c)m xúc nh>ng không làm h\i hay gây t^n th>_ng cho ng>1i khác. 

+ K! n$ng l'ng nghe tích c-c: 

L5ng nghe tích cNc là mVt phIn quan tr9ng c<a kS n*ng giao ti3p. Ng>1i 

có kS n*ng l5ng nghe tích cNc bi3t thC hiXn sN tep trung chú ý và thC hiXn 

(qua cg chU không l1i) sN quan tâm l5ng nghe ý ki3n hoic phIn trình bày 

c<a ng>1i khác, bi3t cho ý ki3n ph)n h.i mà không vVi chU trích, -ánh 

giá, -.ng th1i có -Ji -áp hMp lí trong quá trình giao ti3p. 

+ K! n$ng th/ hi1n s- c3m thông: 

ThC hiXn sN c)m thông là kh) n*ng có thC hình dung và -it mình trong 

hoàn c)nh c<a ng>1i khác, giúp chúng ta hiCu và ch@p nhen ng>1i khác 

vJn là nhlng ng>1i r@t khác mình, qua -ó chúng ta có thC hiCu rõ c)m 

xúc và tình c)m c<a ng>1i khác và c)m thông v!i hoàn c)nh hoic nhu 

cIu c<a h9. 

KS n*ng này có ý nghSa quan tr9ng trong viXc t*ng c>1ng hiXu qu) giao 

ti3p và nng xg v!i ng>1i khác; c)i thiXn các mJi quan hX giao ti3p xã hVi, 

-ic biXt trong bJi c)nh xã hVi -a v*n hoá, -a s5c tVc. KS n*ng thC hiXn sN 

c)m thông cpng giúp khuy3n khích thái -V quan tâm và hành vi thân 

thiXn, gIn gpi v!i ng>1i cIn sN giúp -Q. 

KS n*ng thC hiXn sN c)m thông ->Mc dNa trên kS n*ng tN nhen thnc và kS 

n*ng xác -rnh. 

+ K! n$ng th67ng l68ng: 

KS n*ng th>_ng l>Mng bao g.m nhiHu y3u tJ c<a kS n*ng giao ti3p nh>: 

l5ng nghe, trình bày suy nghS, phân tích và gi)i thích -.ng th1i có th)o 

luen -C -\t ->Mc mVt sN thJng nh@t. Th>_ng l>Mng có liên quan -3n kS 

n*ng thC hiXn sN tN tin, kiên -rnh, t> duy sáng t\o và kS n*ng hMp tác. 

Th>_ng l>Mng là mVt phIn quan tr9ng c<a gi)i quy3t v@n -H và gi)i quy3t 

mâu thutn. MVt ng>1i có kS n*ng th>_ng l>Mng tJt sv giúp gi)i quy3t v@n 

-H hiXu qu), và gi)i quy3t mâu thutn theo cách xây dNng và có lMi cho 

các thành viên. 
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+ K! n$ng gi'i quy+t mâu thu0n: 

Mâu thu'n là nh+ng xung ./t, tranh cãi, b7t .8ng, b7t bình v;i m/t hay 

nhi>u ng?@i v> m/t v7n .> nào .ó. 

Mâu thu'n trong cu/c sEng hFt sGc .a dIng và th?@ng bJt ngu8n tK sL 

khác nhau v> quan .iPm, chính kiFn, lEi sEng, tín ng?Rng, tôn giáo, vTn 

hoá... Mâu thu'n th?@ng có Unh h?Vng tiêu cLc t;i nh+ng mEi quan hX 

cYa các bên. 

Có nhi>u cách giUi quyFt mâu thu'n. M[i ng?@i s\ có cách giUi quyFt 

mâu thu'n riêng tu] thu/c vào vEn hiPu biFt, quan niXm, vTn hoá và 

cách Gng x^ c_ng nh? khU nTng phân tích tìm hiPu nguyên nhân nUy 

sinh mâu thu'n. 

Kb nTng giUi quyFt mâu thu'n là khU nTng con ng?@i nhcn thGc .?dc 

nguyên nhân nUy sinh mâu thu'n và giUi quyFt nh+ng mâu thu'n .ó v;i 

thái ./ tích cLc, không dùng bIo lLc, thoU mãn .?dc nhu cfu và quy>n 

ldi các bên và giUi quyFt cU mEi quan hX gi+a các bên m/t cách hoà bình. 

Yêu cfu tr?;c hFt cYa kb nTng giUi quyFt mâu thu'n là phUi luôn ki>m 

chF cUm xúc, tránh bi kích ./ng, nóng v/i, gi+ bình tbnh tr?;c mji sL 

viXc .P tìm ra nguyên nhân nUy sinh mâu thu'n c_ng nh? tìm ra cách 

giUi quyFt tEt nh7t. 

Kb nTng giUi quyFt mâu thu'n là m/t dIng .kc biXt cYa kb nTng giUi quyFt 

v7n .>. Kb nTng giUi quyFt mâu thu'n cfn .?dc s^ dlng kFt hdp v;i 

nhi>u kb nTng liên quan khác nh?: kb nTng giao tiFp, kb nTng tL nhcn 

thGc, kb nTng t? duy phê phán, kb nTng ra quyFt .inh... 

Có thP thLc hiXn giUi quyFt mâu thu'n nh? sau: 

•  Ki>m chF cUm xúc: S^ dlng các kb nTng th? giãn, tL .?a mình ra khoi 

tâm trIng/ tình huEng .ó. 

•  Xác .inh nguyên nhân d'n .Fn mâu thu'n: Ai là ng?@i gây ra mâu thu'n 

hokc phUi chiu trách nhiXm? Tìm kiFm thông tin .P có thP phân tích v7n 

.> m/t cách khách quan. Cfn suy nghb tích cLc, vì nó có tác ./ng mInh 

.Fn cUm xúc và hành vi tích cLc. NFu cfn, nên tách khoi ng?@i có mâu 

thu'n v;i mình m/t th@i gian .P suy nghb và tìm cách giUi quyFt mâu 

thu'n .ó. 

•  Hoi ng?@i có mâu thu'n v;i mình có th@i gian .P ng8i cùng nói chuyXn 

v> mâu thu'n .ó không. 

•  Hãy nói v;i hj v> cUm xúc cYa mình và giUi thích vì sao mình lIi có cUm 

xúc nh? vcy. 
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•  Hãy kiên nh)n l+ng nghe câu tr3 l4i c5a ng74i 8ó. 

•  Hãy cùng nhau th3o lu=n v? các cách gi3i quyBt mâu thu)n. 

•  TiBp tFc th3o lu=n mGt cách bình tJnh. 

•  NBu mâu thu)n v)n không gi3i quyBt 87Mc và bOn 8ã quá tPc gi=n rQi thì 

hãy nói vRi ng74i 8ó rSng bOn cTn ra ngoài và hUn sW cùng nói chuyXn v? 

vYn 8? này sau. 

+ K! n$ng h'p tác: 

KJ n\ng hMp tác là kh3 n\ng cá nhân biBt chia s] trách nhiXm, biBt cam 

kBt và cùng làm viXc có hiXu qu3 vRi nh_ng thành viên khác trong nhóm. 

Mai ng74i 8?u có nh_ng 8ibm mOnh và hOn chB riêng. Sd hMp tác trong 

công viXc giúp mfi ng74i ha trM, bg sung cho nhau, tOo nên sPc mOnh trí 

tuX, tinh thTn và thb chYt, v7Mt qua khó kh\n, 8em lOi chYt l7Mng và hiXu 

qu3 cao hin cho công viXc chung. KJ n\ng hMp tác còn giúp cá nhân skng 

hài hoà và tránh xung 8Gt trong quan hX vRi ng74i khác. 

mb có 87Mc sd hMp tác hiXu qu3, chúng ta cTn v=n dFng tkt nhi?u KNS 

khác nh7: td nh=n thPc, xác 8pnh giá trp, giao tiBp, thb hiXn sd c3m thông, 

83m nh=n trách nhiXm, ra quyBt 8pnh, gi3i quyBt mâu thu)n, kiên 8pnh, 

Png phó vRi c\ng thqng... 

Nh_ng yBu tk tOo nên thành công c5a sd hMp tác là: 

•  Có mFc 8ích và mFc tiêu hoOt 8Gng chung c5a nhóm. 

•  Có sd giao tiBp hiXu qu3 và hibu biBt l)n nhau trong nhóm. 

•  Có kh3 n\ng thkng nhYt các ý kiBn khác nhau 8b ra 87Mc quyBt 8pnh 

hiXu qu3. 

•  L+ng nghe, tôn trfng, xem xét quan 8ibm c5a tYt c3 thành viên và 8Ot 87Mc 

sd cam kBt c5a tYt c3 thành viên tr7Rc nh_ng quyBt 8pnh quan trfng. 

•  Huy 8Gng n\ng ldc và sv tr74ng c5a mfi thành viên trong nhóm. 

•  Không bp 3nh h7vng quá mPc bvi bYt kì mGt thành viên nào trong nhóm. 

•  Mfi c3m xúc, thái 8G và ý t7vng công viXc c5a các thành viên trong 

nhóm 8?u 87Mc quan tâm. 

•  Mfi ng74i 8?u có trách nhiXm tr7Rc sd thành công hay thYt bOi c5a 

nh_ng s3n phwm do nhóm tOo ra. 

•  KhuyBn khích và cho phép tYt c3 thành viên tham gia vào hoOt 8Gng chung. 

•  Mai thành viên 8?u ph3i g+n bó vRi nhiXm vF chung song v)n tôn trfng 

sd td do cá nhân. 
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+  K! n$ng t' duy phê phán: 

K# n%ng t( duy phê phán là kh3 n%ng phân tích m8t cách phê phán và 

khách quan các v<n =>, sA vBt, hiDn t(Eng... x3y ra. IJ phân tích m8t 

cách có phê phán, con ng(Mi cNn: 

•  Thu thBp thông tin v> v<n =>, sA vBt, hiDn t(Eng =ó tR nhi>u nguSn 

khác nhau. 

•  SUp xVp các thông tin thu thBp =(Ec theo tRng n8i dung m8t cách hD thXng. 

•  Phân tích, so sánh, =Xi chiVu, lí gi3i các thông tin thu thBp =(Ec, =Zc biDt 

là các thông tin trái chi>u. 

•  Xác =]nh b3n ch<t v<n =>, tình huXng, sA vBt, hiDn t(Eng... là gì? 

•  NhBn =]nh v> nhang mZt tích cAc, hbn chV cca v<n =>, tình huXng, sA 

vBt, hiDn t(Eng =ó, xem xét m8t cách th<u =áo, sâu sUc và có hD thXng. 

K# n%ng t( duy phê phán r<t cNn thiVt =J con ng(Mi có thJ =(a ra =(Ec 

nhang quyVt =]nh, nhang hành =8ng phù hEp. Nh<t là trong xã h8i 

hiDn =bi ngày nay, khi mà con ng(Mi luôn ph3i =Xi mZt vgi nhi>u v<n => 

gay c<n cca cu8c sXng, luôn ph3i xh lí nhi>u nguSn thông tin =a dbng, 

phic tbp... thì k# n%ng t( duy phê phán càng trj nên quan trkng =Xi vgi 

mli cá nhân. 

K# n%ng t( duy phê phán phm thu8c vào hD thXng giá tr] cá nhân. Khi 

phXi hEp nh]p nhàng vgi k# n%ng tA nhBn thic và k# n%ng xác =]nh giá tr] 

sn làm cho m8t ng(Mi có =(Ec k# n%ng t( duy phê phán tXt. 

+ K! n$ng t' duy sáng t1o: 

T( duy sáng tbo là kh3 n%ng tiVp cBn nhanh nhby vgi các sA viDc mgi, 

ph(ong thic mgi, ý t(jng mgi, cách sUp xVp và tq chic mgi; là kh3 n%ng 

phân biDt nhanh chóng các sA viDc và kVt nXi mXi quan hD giaa chúng; 

ham hkc hti, nhiDt tình và thích thAc hiDn các nhiDm vm mgi khó kh%n và 

phic tbp; =8c lBp trong suy ngh#. K# n%ng này giúp m8t ng(Mi có t( duy 

n%ng =8ng vgi nhi>u sáng kiVn và óc t(jng t(Eng; biVt cách phán =oán 

và thích nghi, có tNm nhìn và kh3 n%ng suy ngh# r8ng hon nhang ng(Mi 

khác, không b] bó hup vào kinh nghiDm trAc tiVp =ang tr3i qua; t( duy 

minh mvn và khác biDt. 

T( duy sáng tbo là KNS quan trkng bji vì trong cu8c sXng chúng ta 

th(Mng xuyên b] =Zt vào nhang hoàn c3nh b<t ngM hoZc ngvu nhiên x3y 

ra. Khi gZp nhang hoàn c3nh nh( vBy =òi hti chúng ta ph3i có t( duy 

sáng tbo =J có thJ =áp ing lbi m8t cách linh hobt và phù hEp. Khi m8t 

ng(Mi kVt hEp tXt k# n%ng t( duy phê phán và t( duy sáng tbo thì n%ng lAc 
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t! duy c'a ng!+i -y càng /u0c t1ng c!+ng và s4 giúp ích r-t nhi:u trong 

vi<c gi=i quy?t v-n /: mAt cách thuCn l0i và phù h0p nh-t. 

+ K! n$ng ra quy+t -.nh: 

KI n1ng ra quy?t /Jnh là kh= n1ng c'a cá nhân bi?t quy?t /Jnh lNa chOn 

ph!Png án tQi !u /R gi=i quy?t v-n /: hoSc khó kh1n gSp ph=i trong 

cuAc sQng. 

MVi cá nhân ph=i tN mình ra quy?t /Jnh cho b=n thân. XR /!a ra quy?t 

/Jnh phù h0p, chúng ta cZn: 

•  Xác /Jnh v-n /: hoSc tình huQng mà chúng ta /ang gSp ph=i. 

•  Thu thCp thông tin v: v-n /: hoSc tình huQng /ó. 

•  Li<t kê các cách gi=i quy?t v-n /:/tình huQng /ã có. 

•  Hình dung /Zy /' v: k?t qu= x=y ra n?u chúng ta lNa chOn mVi ph!Png 

án gi=i quy?t, kR c= hành /Ang hay không hành /Ang. 

•  Xem xét v: suy nghI và c=m xúc c'a b=n thân n?u gi=i quy?t theo ph!Png 

án /ó. 

•  So sánh các ph!Png án /R lNa chOn ph!Png án tQi !u. 

KI n1ng ra quy?t /Jnh r-t cZn thi?t trong cuAc sQng, giúp cho con ng!+i 

có /!0c sN lNa chOn phù h0p và kJp th+i, /em lhi thành công trong cuAc 

sQng. Ng!0c lhi, n?u không có kI n1ng ra quy?t /Jnh, con ng!+i ta có thR 

có nhjng quy?t /Jnh sai lZm hoSc chCm trk, gây =nh h!lng tiêu cNc /?n 

các mQi quan h<, /?n công vi<c và t!Png lai cuAc sQng c'a b=n thân; 

/nng th+i còn có thR làm =nh h!lng /?n gia /ình, bhn bè và nhjng 

ng!+i có liên quan. 

XR ra /!0c quy?t /Jnh mAt cách phù h0p, cZn phQi h0p vqi nhjng KNS 

khác nh!: kI n1ng tN nhCn thrc, kI n1ng xác /Jnh giá trJ, kI n1ng thu thCp 

thông tin, kI n1ng t! duy phê phán, kI n1ng t! duy sáng tho... 

KI n1ng ra quy?t /Jnh là khâu r-t quan trOng c'a kI n1ng gi=i quy?t v-n /:. 

+ K! n$ng gi2i quy+t v4n -5: 

KI n1ng gi=i quy?t v-n /: là kh= n1ng c'a cá nhân bi?t quy?t /Jnh lNa 

chOn ph!Png án tQi !u và hành /Ang theo ph!Png án /ã chOn /R gi=i 

quy?t v-n /: hoSc khó kh1n gSp ph=i. Gi=i quy?t v-n /: có liên quan tqi 

kI n1ng ra quy?t /Jnh và cZn nhi:u KNS khác nh!: giao ti?p, xác /Jnh giá 

trJ, t! duy phê phán, t! duy sáng tho, tìm ki?m sN hV tr0, kiên /Jnh... 

XR gi=i quy?t v-n /: có hi<u qu=, chúng ta cZn: 
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•  Xác $%nh rõ v+n $, ho.c tình hu2ng $ang g.p ph6i, k: c6 tìm ki<m thêm 

thông tin c?n thi<t. 

•  LiBt kê các cách gi6i quy<t v+n $,/tình hu2ng $ã có. 

• Hình dung $?y $J v, k<t qu6 x6y ra n<u ta lMa chNn phOPng án gi6i quy<t 

nào $ó. 

•  Xem xét v, suy nghU và c6m xúc cJa b6n thân n<u thMc hiBn phOPng án 

gi6i quy<t $ó. 

•  So sánh các phOPng án $: $Oa ra quy<t $%nh cu2i cùng. 

•  Hành $[ng theo quy<t $%nh $ã lMa chNn. 

•  Ki:m $%nh l]i k<t qu6 $: rút kinh nghiBm cho nh^ng l?n ra quy<t $%nh và 

gi6i quy<t v+n $, sau. 

+ K! n$ng kiên )*nh: 

KU n`ng kiên $%nh là kh6 n`ng nhan thbc rõ nh^ng gì mình mu2n và lí do 

ddn $<n sM mong mu2n $ó. Kiên $%nh còn là kh6 n`ng ti<n hành các 

bOfc c?n thi<t $: $]t $Ogc nh^ng gì mình mu2n trong nh^ng hoàn c6nh 

ch th:, dung hoà $Ogc gi^a quy,n và nhu c?u cJa mình vfi quy,n và nhu 

c?u cJa ngOii khác. 

Kiên $%nh khác vfi hi<u thjng (luôn chl nghU $<n quy,n và nhu c?u cJa 

b6n thân và quên $i quy,n và nhu c?u cJa ngOii khác, luôn mu2n mNi 

ngOii ph6i phhc tùng mình b+t k: $i,u $ó $úng hay sai), kiên $%nh cnng 

khác vfi phhc tùng (luôn phh thu[c, b% $[ng $<n mbc coi quy,n và nhu 

c?u cJa ngOii khác là trên h<t, k: c6 nh^ng viBc làm sai trái mà quên c6 

quy,n và nhu c?u cJa b6n thân, m.c dù $i,u $ó là hgp lí, chính $áng). 

Th: hiBn tính kiên $%nh trong mNi hoàn c6nh là c?n thi<t song c?n có 

cách thbc khác nhau $: th: hiBn sM kiên $%nh $2i vfi tpng $2i tOgng 

khác nhau. 

KU n`ng kiên $%nh sq giúp chúng ta tM b6o vB $Ogc chính ki<n, quan 

$i:m, thái $[ và nh^ng quy<t $%nh cJa b6n thân, $bng v^ng trOfc nh^ng 

áp lMc tiêu cMc cJa nh^ng ngOii xung quanh. NgOgc l]i, n<u không có kU 

n`ng kiên $%nh, con ngOii sq b% m+t tM chJ, b% xúc ph]m, m+t lòng tin, 

b6n thân luôn b% ngOii khác $i,u khi:n, chi ph2i ho.c luôn c6m th+y tbc 

gian và th+t vNng. 

Khi c?n kiên $%nh trOfc m[t tình hu2ng/v+n $,, chúng ta c?n nhan thbc 

$Ogc c6m xúc cJa b6n thân, sau $ó phân tích và phê phán xác $%nh hành 

vi cJa $2i tOgng, khsng $%nh ý mu2n cJa b6n thân bung cách th: hiBn 

thái $[, lii nói ho.c hành $[ng. Trong trOing hgp ý mu2n b6n thân 
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ch"a %"&c kh(ng %+nh, chúng ta nên quay l4i phân tích tình hu:ng và 

c=m xúc tr"Ac khi có nhCng lDi nói, hành %Eng, thái %E %:i vAi tình 

hu:ng/vHn %I. MLi lDi nói, hành %Eng và thái %E cMa chúng ta ph=i mang 

tính tích cNc, mIm dPo, linh ho4t và tN tin. 

KS nTng kiên %+nh có %"&c nhD kUt h&p t:t vAi kS nTng tN nhVn thWc, tN 

trLng và kS nTng giao tiUp. KS nTng kiên %+nh cXng giúp cá nhân có cách 

gi=i quyUt vHn %I khi gYp ph=i trong cuEc s:ng h[ng ngày. 

+ K! n$ng &'m nh*n trách nhi0m: 

]=m nhVn trách nhi^m là kh= nTng th_ hi^n sN tN tin, chM %Eng và ý thWc 

trách nhi^m %ang chia sP công vî c vAi các thành viên khác trong nhóm. 

Khi %=m nhVn trách nhi^m, ccn dNa trên nhCng %i_m m4nh, tiIm nTng 

cMa b=n thân, %ang thDi tìm kiUm thêm sN giúp %e ccn thiUt %_ hoàn 

thành nhi^m vf. Khi các thành viên nhóm %=m trách các công vî c khác 

nhau mEt cách k+p thDi, sg t4o mEt không khí h&p tác tích cNc và xây 

dNng giúp gi=i quyUt vHn %I, %4t %"&c mfc tiêu cMa c= nhóm và t4o sN 

tho= mãn và thTng tiUn cho mii thành viên. 

KS nTng %=m nhVn trách nhi^m có %"&c nhD kUt h&p vAi kS nTng tN nhVn 

thWc, kS nTng h&p tác. 

+ K! n$ng &2t m3c tiêu: 

Mfc tiêu là cái %ích mà chúng ta mu:n %4t tAi, mu:n thNc hi^n j mii 

mEt giai %o4n trong cuEc %Di hay j mEt công vî c nào %ó. Mfc tiêu có 

th_ là sN hi_u biUt (mu:n biUt vI mEt cái gì %ó), có th_ là mEt hành vi 

(mu:n làm %"&c cái gì %ó) hay có th_ là mEt sN thay %mi vI thái %E. 

KS nTng %Yt mfc tiêu là kh= nTng cMa con ng"Di trong vi^c %I ra nhCng 

mfc tiêu cho b=n thân trong cuEc s:ng cXng nh" lVp kU ho4ch %_ thNc 

hi^n %"&c mfc tiêu %ó. 

KS nTng %Yt mfc tiêu giúp chúng ta s:ng có mfc %ích, có kU ho4ch và có 

kh= nTng thNc hi^n %"&c mfc tiêu cMa mình. 

Mu:n cho mEt mfc tiêu có th_ thNc hi^n và %4t %"&c thì ph=i l"u ý %Un 

nhCng yêu ccu khi %Yt mfc tiêu: 

•  MEt mfc tiêu %"&c %Yt ra ph=i %"&c th_ hi^n b[ng nhCng ngôn to cf th_. 

Mfc tiêu %ó ccn tr= lDi %"&c nhCng câu hpi nh": Ai làm? Làm nh" thU 

nào? Sg thNc hi^n cái gì? Vào lúc nào? 

Khi viUt các mfc tiêu tránh dùng các to chung chung làm khó cho vi^c 

%ánh giá kUt qu= thNc hî n, t:t nhHt là %I ra các vi^c cf th_, có th_ có th_ 

%o %Um %"&c. 
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•  M"c tiêu ()t ra c,n ph0i th1c t2 và có th6 th1c hi7n (89c. Không nên ()t 

ra nh>ng m"c tiêu quá khó vCi kh0 nDng cEa mình và ph0i bi2t (H ra 

nh>ng b8Cc c" th6 ph0i làm (6 th1c hi7n (89c m"c tiêu. Ví d": Xác (Onh 

xem c,n ph0i (Rt tCi cái gì, thay (Ui cái gì? Có cách gì (6 (Rt tCi m"c tiêu 

(ó? Khi th1c hi7n m"c tiêu sY g)p nh>ng thuZn l9i và khó khDn nào? C,n 

s1 giúp (] gì? Ai là ng8_i có th6 h` tr9, giúp (]? Nh>ng công vi7c c,n 

làm (6 th1c hi7n (89c m"c tiêu? Th_i (i6m hoàn thành m"c tiêu?... 

+  K! n$ng qu(n lí th-i gian: 

Qu0n lí th_i gian liên quan (2n vi7c bi2t sep x2p các 8u tiên, bi2t tZp 

trung vào trfng tâm cEa vi7c mình (ang muhn hoàn thành trong mit 

th_i gian nhjt (Onh. Kk nDng này rjt c,n cho vi7c gi0i quy2t vjn (H, lZp k2 

hoRch, ()t m"c tiêu và (Rt (89c m"c tiêu (ó. 

Qu0n lí th_i gian là mit trong nh>ng kk nDng quan trfng trong nhóm kk 

nDng vH t1 chE b0n thân. Qu0n lí th_i gian tht góp ph,n rjt quan trfng 

vào s1 thành công cEa cá nhân và cEa nhóm. 

b. Phản hồi cho hoạt động 2 

b1) Vi7c giáo d"c KNS cho HS qua các môn hfc trong nhà tr8_ng phU 

thông (89c th1c hi7n theo mit cách ti2p cZn mCi, (ó là sn d"ng các 

ph8ong pháp và kk thuZt dRy hfc tích c1c (6 tRo (iHu ki7n, co hii cho HS 

(89c luy7n tZp, th1c hành, tr0i nghi7m KNS trong quá trình hfc tZp môn 

hfc; chq không ph0i là lrng ghép, tích h9p thêm nii dung giáo d"c KNS 

vào nii dung các môn hfc nh8 cách giáo d"c các vjn (H xã hii qua các 

môn hfc nh>ng nDm tr8Cc (ây. 

Cách ti2p cZn này (89c d1a trên mhi quan h7 gi>a các PPDH tích c1c, 

các KTDH tích c1c vCi vi7c rèn luy7n KNS cho HS. Th1c t2 (ã chqng 

minh rxng: N2u GV sn d"ng các PPDH và KTDH tích c1c trong quá trình 

dRy hfc các môn hfc thì HS sY (89c rèn luy7n nhiHu KNS c,n thi2t. 

VCi cách ti2p cZn này thì môn hfc nào czng có kh0 nDng giáo d"c, rèn 

luy7n KNS cho HS. Tuy nhiên, do ()c thù cEa mình nên m`i môn hfc có 

th6 có th2 mRnh riêng trong vi7c giáo d"c nh>ng KNS. Ví d" nh8: môn 

Ti2ng Vi7t có th2 mRnh trong vi7c giáo d"c kk nDng giao ti2p; môn |Ro 

(qc có th2 mRnh trong vi7c giáo d"c kk nDng giao ti2p, kk nDng c0m thông 

chia s}, kk nDng h9p tác... 

Cách ti2p cZn này sY không hH làm n)ng nH, quá t0i thêm nii dung các 

môn hfc mà ng89c lRi, do sn d"ng các ph8ong pháp và KTDH tích c1c, 

GV còn lôi cuhn (89c HS tham gia tích c1c vào quá trình khám phá và 
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l!nh h%i tri th)c; làm cho vi0c h1c t2p các môn h1c tr6 nên h)ng thú, h;p 

d=n h>n, thi?t th@c và bB ích h>n DEi vFi HS. 

b2) M%t sE phL>ng pháp và KTDH tích c@c: 

1) Ph%&ng pháp h+p tác theo nhóm: 

*  BSn ch;t: 

PhL>ng pháp này còn DLWc g1i bXng nhYng tên khác nhau nhL: d]y h1c 

hWp tác, d]y h1c theo nhóm nh ,̀ trong Dó HS caa m%t lFp h1c DLWc chia 

thành các nhóm nh`, trong khoSng thbi gian giFi h]n, mci nhóm t@ l@c 

hoàn thành các nhi0m vd h1c t2p trên c> s6 phân công và hWp tác làm 

vi0c. K?t quS làm vi0c caa nhóm sau Dó DLWc trình bày và Dánh giá trLFc 

toàn lFp. 

D]y h1c nhóm n?u DLWc tB ch)c tEt sh phát huy DLWc tính tích c@c, tính 

trách nhi0m; phát triin njng l@c c%ng tác làm vi0c và njng l@c giao ti?p 

caa HS. 

*  Quy trình th@c hi0n: 

Ti?n trình d]y h1c nhóm có thi DLWc chia thành 3 giai Do]n c> bSn: 

—  Làm vi8c toàn l:p: Nh2p Dn và giao nhi0m vd. 

+  GiFi thi0u cha Dn. 

+  Xác Drnh nhi0m vd các nhóm. 

+  Thành l2p nhóm. 

—  Làm vi8c nhóm: 

+  Chutn br chc làm vi0c. 

+  L2p k? ho]ch làm vi0c. 

+  ThoS thu2n quy tvc làm vi0c. 

+  Ti?n hành giSi quy?t các nhi0m vd. 

+  Chutn br báo cáo k?t quS. 

—  Làm vi8c toàn l:p: Trình bày k?t quS, Dánh giá. 

+  Các nhóm trình bày k?t quS. 

+  wánh giá k?t quS. 

*  Tác ddng: Có thi giáo ddc cho HS các KNS nhL: hWp tác, tL duy phê 

phán, lvng nghe tích c@c, trình bày suy ngh!, ý tL6ng, quSn lí thbi gian, ra 

quy?t Drnh và giSi quy?t v;n Dn. 
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2) Ph%&ng pháp gi,i quy0t v3n 45: 

*  B#n ch't: Gi#i quy/t v'n 12 là xem xét, phân tích nh=ng v'n 12/tình 

huAng cB thC thDEng gFp ph#i trong 1Ei sAng hJng ngày và xác 1Lnh cách 

gi#i quy/t, xM lí v'n 12/tình huAng 1ó mOt cách có hiPu qu#. 

*  Quy trình thSc hiPn: 

—   Xác 1Lnh, nhUn dWng v'n 12/tình huAng. 

—  Thu thUp thông tin có liên quan 1/n v'n 12/tình huAng 1Ft ra. 

—  LiPt kê các cách gi#i quy/t có thC có. 

—  Phân tích, 1ánh giá k/t qu# m`i cách gi#i quy/t (tích cSc, hWn ch/, c#m 

xúc, giá trL). 

—  So sánh k/t qu# các cách gi#i quy/t. 

—  LSa chen cách gi#i quy/t tAi Du nh't. 

—  ThSc hiPn theo cách gi#i quy/t 1ã lSa chen. 

—  Rút kinh nghiPm cho viPc gi#i quy/t nh=ng v'n 12, tình huAng khác. 

*  Tác dBng: 

Giáo dBc cho HS ki njng ra quy/t 1Lnh và gi#i quy/t v'n 12, ki njng tD 

duy phê phán. 

3) Ph%&ng pháp 4óng vai: 

*  B#n ch't: kóng vai là phDlng pháp tm chnc cho HS thSc hành, “làm thM” 

mOt sA cách nng xM nào 1ó trong mOt tình huAng gi# 1Lnh. kây là 

phDlng pháp nhJm giúp HS suy nghi sâu sqc v2 mOt v'n 12 bJng cách 

tUp trung vào mOt sS viPc cB thC mà các em vsa thSc hiPn hoFc quan sát 

1Dtc. ViPc “divn” không ph#i là phwn chính cxa phDlng pháp này mà 

1i2u quan treng là sS th#o luUn sau phwn divn 'y. 

*  Quy trình thSc hiPn: 

Có thC ti/n hành 1óng vai theo các bDzc sau: 

—  Giáo viên nêu chx 12, chia nhóm và giao tình huAng, yêu cwu 1óng vai 

cho tsng nhóm. Trong 1ó có quy 1Lnh rõ thEi gian chu|n bL, thEi gian 

1óng vai cxa m`i nhóm. 

—  Các nhóm th#o luUn chu|n bL 1óng vai. 

—  Các nhóm lên 1óng vai. 

—  Lzp th#o luUn, nhUn xét v2 cách nng xM và c#m xúc cxa các vai divn; v2 ý 

nghia cxa các cách nng xM. 
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—  GV k%t lu)n, ,-nh h/0ng cho HS v7 cách 9ng x; tích c=c trong tình 

hu@ng ,ã cho. 

*  Tác dFng: Giáo dFc cho HS kI nJng giao ti%p, kI nJng ra quy%t ,-nh và 

giPi quy%t vQn ,7, kI nJng th/Rng l/Sng, kI nJng kiên ,-nh, kI nJng kiUm 

soát cPm xúc... 

4) Ph%&ng pháp trò ch&i: 

*  BPn chQt: Ph/Rng pháp trò chRi là ph/Rng pháp t\ ch9c cho HS tìm hiUu 

m]t vQn ,7 hay thU nghi^m nh_ng hành ,]ng, nh_ng thái ,], nh_ng vi^c 

làm thông qua m]t trò chRi nào ,ó. 

*  Quy trình th=c hi^n: 

—   GV ph\ bi%n tên trò chRi, n]i dung và lu)t chRi cho HS. 

—  ChRi th; (n%u cfn thi%t). 

—  HS ti%n hành chRi. 

—  hánh giá sau trò chRi. 

—  ThPo lu)n v7 ý nghIa giáo dFc cja trò chRi. 

*  Tác dFng: 

Giáo dFc cho HS kI nJng hSp tác, kI nJng t/ duy sáng tko, t/ duy phê 

phán... 

5) D4y h6c theo d: án (Ph%&ng pháp d: án): 

*  BPn chQt: 

Dky hmc theo d= án còn gmi là ph/Rng pháp d= án, trong ,ó HS th=c hi^n 

m]t nhi^m vF hmc t)p ph9c hSp, gon v0i th=c tipn, k%t hSp lí thuy%t v0i 

th=c hành. 

Nhi^m vF này ,/Sc ng/ri hmc th=c hi^n v0i tính t= l=c cao, ts vi^c l)p k% 

hokch ,%n vi^c th=c hî n và ,ánh giá k%t quP th=c hi^n d= án. Hình th9c 

làm vi^c chj y%u là theo nhóm. K%t quP d= án là nh_ng sPn phum hành 

,]ng có thU gi0i thi^u ,/Sc. 

*  Quy trình th=c hi^n: 

—   B%=c 1: L)p k% hokch. 

+  L=a chmn chj ,7. 

+  Xây d=ng tiUu chj ,7. 

+  L)p k% hokch các nhi^m vF hmc t)p. 

—  B%=c 2: Th=c hi^n d= án. 
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+  Thu th&p thông tin. 

+  Th-c hi/n 0i1u tra. 

+  Th4o lu&n v8i các thành viên khác. 

+  Tham v>n giáo viên h?8ng dAn. 

—  B!"c 3: TDng hEp kFt qu4. 

+  TDng hEp các kFt qu4. 

+  Xây d-ng s4n phLm. 

+  Trình bày kFt qu4. 

+  Ph4n ánh lPi quá trình hQc t&p. 

*  Tác dSng: 

Giáo dSc cho HS kW nXng tìm kiFm và xZ lí thông tin, kW nXng hEp tác, kW 

nXng t? duy phê phán, t? duy sáng tPo, kW nXng trình bày suy nghW, ý t?^ng. 

6) K) thu-t ./t câu h1i: 

— Các yêu c`u khi 0at câu hbi: 

+  Câu hbi ph4i cS thc, ngdn gQn. 

+  Câu hbi ph4i rõ ý mufn hbi. 

+  Câu hbi ph4i mang tính khách quan, không áp 0at. 

+  Câu hbi ph4i phù hEp v8i chh 01. 

+  Câu hbi ph4i phù hEp v8i 0ac 0icm và trình 0i HS. 

+  Câu hbi ph4i phù hEp v8i quj thki gian, v8i hoàn c4nh, v8i vXn hoá 

0la ph?mng. 

+  Câu hbi ph4i kích thích HS suy nghW, t? duy. 

+  Câu hbi ph4i tPo 0?Ec hnng thú cho HS. 

+  Không hbi nhi1u câu hbi trong cùng mit thki gian. 

+  Các câu hbi ph4i 0?Ec sdp xFp mit cách hEp lí, lôgic. 

— Các yêu c`u v1 nng xZ cha GV khi hbi HS: 

+  Dsng lPi sau khi hbi 0c HS có thki gian suy nghW. Có thc nhdc lPi câu hbi 

nFu HS yêu c`u. 

+  Phân phfi câu hbi cho c4 l8p, không nên chu t&p trung vào mit sf HS. 

+  Tôn trQng, ldng nghe ý kiFn HS, khen ngEi, 0ing viên khi HS tr4 lki tft. 

+  KhuyFn khích, gEi ý, tPo cm hii cho HS tr4 lki lPi khi các em không tr4 lki 

0?Ec câu hbi. 

+  Không chê bai, làm tDn th?mng HS. 
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+  T#p trung vào tr-ng tâm, không 4i lan man. 

+  Tránh nh:c l<i câu tr= l>i c?a HS cBng nhC tD tr= l>i câu hEi mình 4Gt ra. 

— Tác dJng: KM thu#t 4Gt câu hEi giúp HS rèn luyQn 4CRc nhiSu KNS nhC: kM 

nUng giao tiVp, kM nUng tC duy sáng t<o, kM nUng tC duy phê phán... 

7) K$ thu(t “Kh)n tr,i bàn”: 

— KM thu#t “KhUn tr=i bàn” là m\t kM thu#t d<y h-c th] hiQn quan 4i]m/ 

chiVn lCRc h-c hRp tác, trong 4ó có kVt hRp giaa ho<t 4\ng cá nhân và 

ho<t 4\ng nhóm. 

—  Cách tiVn hành: 

+  HS 4CRc chia thành các nhóm nhE (nên td 4 4Vn 6 ngC>i). Mii nhóm sj 

có m\t t> giky A

0

 4Gt trên bàn, nhC là m\t chiVc khUn tr=i bàn. 

+  Chia giky A

0

 thành phmn chính giaa và phmn xung quanh, tiVp tJc chia 

phmn xung quanh thành các phmn tCpng qng vri ss thành viên c?a nhóm 

(Ví dJ: chia phmn xung quanh thành 4 phmn nVu nhóm có 4 thành viên). 

+  Mii thành viên sj suy nghM và viVt các ý tCvng c?a mình (vS m\t vkn 4S 

nào 4ó mà GV yêu cmu) vào phmn c<nh "khUn tr=i bàn" trCrc mGt mình. 

+  Th=o lu#n nhóm, tìm ra nhang ý tCvng chung và viVt vào phmn 

chính giaa "khUn tr=i bàn". 

—  KM thu#t khUn tr=i bàn có tác dJng rèn luyQn cho HS các KNS nhC: kM 

nUng tC duy phê phán, kM nUng ra quyVt 4ynh và gi=i quyVt vkn 4S, kM nUng 

hRp tác, kM nUng giao tiVp. 

8) K$ thu(t m,nh ghép: 

— KM thu#t “M=nh ghép” là m\t kM thu#t d<y h-c th] hiQn quan 4i]m/chiVn 

lCRc h-c hRp tác, trong 4ó có kVt hRp giaa ho<t 4\ng cá nhân, ho<t 4\ng 

nhóm và liên kVt giaa các nhóm. 

— Cách tiVn hành: 

Giai 4o<n 1: “Nhóm chuyên sâu”. 

+  HS 4CRc chia thành các nhóm (kho=ng td 3 4Vn 6 em). Mii nhóm 4CRc 

giao m\t nhiQm vJ tìm hi]u/nghiên cqu sâu vS m\t phmn n\i dung h-c 

t#p khác nhau. 

+  Các nhóm nghiên cqu, th=o lu#n 4=m b=o cho mii thành viên trong 

nhóm 4Su n:m vang và có kh= nUng trình bày l<i 4CRc các n\i dung 4ã 

nghiên cqu 

Giai 4o<n 2: “Nhóm m=nh ghép”. 
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+  M#i HS t( các “nhóm chuyên sâu” khác nhau h8p l;i thành các nhóm 

m=i, g@i là “nhóm mAnh ghép”. 

+  T(ng HS sE lFn lG8t trình bày l;i cho các b;n trong nhóm m=i nghe vN 

nOi dung mình Qã QG8c nghiên cSu, tìm hiTu t( nhóm chuyên sâu. 

+  NhiVm vW m=i QG8c giao cho các “nhóm mAnh ghép”. NhiVm vW này 

mang tính khái quát, tZng h8p toàn bO nOi dung Qã QG8c tìm hiTu t( 

“nhóm chuyên sâu”. 

— Tác dWng: Rèn luyVn cho HS các KNS nhG: k` nang tb tin, k` nang trình 

bày, dicn Q;t, k` nang h8p tác, k` nang QAm nhdn trách nhiVm. 

9) K$ thu(t KWL: 

— KWL là k` thudt d;y h@c liên hV giga các kihn thSc HS Qã biht liên quan 

Qhn bài h@c (Know), các kihn thSc HS muln biht (Want) và các kihn thSc 

h@c QG8c sau bài h@c (Learned). 

— Cách tihn hành: 

+  GV gi=i thiVu bài h@c và mWc tiêu cFn Q;t cpa bài h@c. 

+  Phát phihu h@c tdp “KWL” cho HS. 

Phi#u h&c t)p 

Tên bài h2c /ch5 67:................................. 

Tên HS/nhóm HS:........................ L=p:...... 

K  

(Nh.ng 1i2u 1ã bi#t) 

W  

(Nh.ng 1i2u mu8n bi#t) 

L (Nh.ng 1i2u 1ã h&c 

1:;c sau bài h&c) 

— 

—   

—   

  

+  HG=ng drn HS cách QiNn các thông tin vào phihu h@c tdp theo các cOt. 

+  Yêu cFu HS ghi các kihn thSc, k` nang các em Qã biht có liên quan Qhn bài 

h@c vào cOt K trên phihu. 

+  Tihp tWc yêu cFu HS ghi các kihn thSc, k` nang mà các em còn muln biht, 

muln QG8c h@c QT Q;t QG8c mWc tiêu bài h@c. 

+  Sau khi h@c xong bài/chp QN, yêu cFu HS ghi nhgng QiNu các em Qã h@c 

QG8c vào cOt L và Qli chihu v=i nhgng QiNu các em Qã biht và muln biht x 

hai cOt trG=c. 
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— Tác d&ng: rèn luy/n cho HS k5 n6ng t8 nh9n th:c, k5 n6ng t< duy phê 

phán, k5 n6ng x@ lí thông tin, k5 n6ng hDp tác. 

10) K% thu)t s+ ,- t. duy: 

— SF GH t< duy là mKt công c& tL ch:c t< duy. Mây là cách dO nhPt GQ 

chuyQn tRi thông tin vào bK não rHi G<a thông tin ra ngoài bK não; là mKt 

ph<Fng ti/n ghi chép sáng tZo và rPt hi/u quR nh\m “s^p x_p” ý ngh5. 

—  Cách l9p sF GH t< duy: 

+  d ve trí trung tâm sF GH là mKt hình Rnh hay mKt c&m tg thQ hi/n mKt ý 

t<hng/khái ni/m/nKi dung chính/chj Gk. 

+  Tg ý t<hng/hình Rnh trung tâm sl G<Dc phát triQn b\ng các nhánh chính 

nmi vni các c&m tg/hình Rnh cPp 1 (hoqc trên mri nhánh sl là mKt c&m 

tg/hình Rnh cPp 1). 

+  Tg các nhánh/c&m tg/hình Rnh cPp 1 lZi G<Dc phát triQn thành các 

nhánh ph& dtn G_n các c&m tg hay hình Rnh cPp 2. 

+  C: nh< th_ s8 phân nhánh G<Dc ti_p t&c và các ý t<hng/khái ni/m/nKi 

dung/chj Gk liên quan G<Dc k_t nmi vni nhau. Chính s8 liên k_t này sl 

tZo ra mKt b:c tranh tLng thQ mô tR các ý t<hng/nKi dung/chj Gk... mKt 

cách Gvy Gj, rõ ràng và dO nhn. 

— Tác d&ng: Giúp HS bi_t h/ thmng hoá ki_n th:c, tìm ra mmi liên h/ giza 

các ki_n th:c; phát triQn k5 n6ng t< duy lôgic, t< duy phê phán cho HS. 

11) K% thu)t h2i và tr7 l9i: 

— K5 thu9t h|i và trR l}i nh\m giúp HS cjng cm, kh^c sâu nhzng ki_n th:c 

Gã h~c thông qua vi/c Gqt câu h|i và trR l}i câu h|i. 

— Cách ti_n hành: 

+  Tr<nc h_t GV gini thi/u chj Gk sl th8c hi/n k5 thu9t h|i và trR l}i. 

+  GV (hoqc mKt HS) sl b^t Gvu Gqt mKt câu h|i vk chj Gk và yêu cvu mKt 

HS khác trR l}i câu h|i Gó. 

+  HS vga trR l}i xong câu h|i Gvu tiên lZi G<Dc Gqt mKt câu h|i 

ti_p theo và yêu cvu mKt HS khác trR l}i. 

+  HS này sl ti_p t&c quá trình trR l}i và Gqt câu h|i cho các bZn cùng lnp... 

C: nh< v9y cho G_n khi GV quy_t Genh dgng hoZt GKng này lZi. 

— Tác d&ng: Rèn luy/n k5 n6ng Gqt câu h|i; k5 n6ng trình bày, diOn GZt; k5 

n6ng l^ng nghe tích c8c; k5 n6ng giao ti_p; k5 n6ng t8 tin; k5 n6ng t< duy 

sáng tZo cho HS. 



GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC MÔN HỌC  |  35  

 

12) K% thu)t trình bày 1 phút: 

— "ây là k( thu,t t-o c0 h1i cho HS t5ng k8t l-i ki8n th9c :ã h<c và 

:>t nh?ng câu h@i vA nh?ng :iAu còn bDn khoDn, thFc mFc bHng các 

bài trình bày ngFn g<n và cô :<ng vMi các b-n cùng lMp. Các câu h@i 

cRng nhS các câu trT lUi HS :Sa ra sX giúp cZng c[ quá trình h<c t,p cZa 

các em và cho GV th`y :Sac các em :ã hibu v`n :A nhS th8 nào. 

— K( thu,t này có thb ti8n hành nhS sau: 

+  Cu[i ti8t h<c (th,m chí gi?a ti8t h<c), GV yêu cku HS suy ngh(, trT lUi các 

câu h@i sau: "iAu quan tr<ng nh`t các em h<c :Sac hôm nay là gì? Theo 

các em, v`n :A gì là quan tr<ng nh`t mà chSa :Sac giTi :áp? Nh?ng bDn 

khoDn, thFc mFc các em mu[n h@i thky, h@i b-n?... 

+  HS suy ngh( và vi8t ra gi`y, các em có thb dipn :-t dSMi nhiAu hình th9c 

khác nhau. 

+  Mri HS trình bày trSMc lMp trong thUi gian t[i :a là 1 phút vA nh?ng :iAu 

các em :ã ti8p thu :Sac và nh?ng câu h@i các em mu[n :Sac giTi :áp 

hay nh?ng v`n :A các em mu[n :Sac ti8p ttc tìm hibu thêm. 

— Tác dtng: Rèn k( nDng tw tin, k( nDng trình bày suy ngh(, ý tSyng, k( nDng 

quTn lí thUi gian, k( nDng kibm soát cTm xúc... cho HS. 

13) K% thu)t hoàn t5t m7t nhi9m v;: 

—   Cách ti8n hành: 

+  GV :Sa ra m1t câu chuy{n/ m1t v`n :A/ m1t b9c tranh/ m1t thông 

:i{p/... mMi ch} :Sac giTi quy8t m1t phkn và yêu cku HS/ nhóm HS 

hoàn t`t n[t phkn còn l-i. 

+  HS/ nhóm HS thwc hi{n nhi{m vt :Sac giao. 

+  HS/ nhóm HS trình bày sTn ph~m. 

+  GV hSMng d�n cT lMp cùng bình lu,n, :ánh giá. 

— Tác dtng: Rèn cho HS k( nDng ra quy8t :�nh và giTi quy8t v`n :A, k( nDng 

trình bày suy ngh(, ý tSyng; k( nDng :Tm nh,n trách nhi{m, k( nDng quTn 

lí thUi gian; k( nDng hap tác. 

14) K% thu)t >7ng não: 

— "1ng não là k( thu,t giúp cho HS trong m1t thUi gian ngFn nTy sinh :Sac 

nhiAu ý tSyng mMi m�, :1c :áo vA m1t chZ :A nào :ó. Các thành viên 

:Sac c5 vR tham gia m1t cách tích cwc, không h-n ch8 các ý tSyng 

(nhHm t-o ra "c0n l[c" các ý tSyng). 
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— "#ng não th*+ng ,*-c: 

+  Dùng trong giai ,o6n gi7i thi8u vào m#t ch= ,>. 

+  SA dCng ,D tìm các ph*Hng án giIi quyLt vMn ,>. 

+  Dùng ,D thu thNp các khI nPng lRa chSn và suy nghU khác nhau. 

— Cách tiLn hành: 

+  GV nêu câu h[i ho\c vMn ,> (có nhi>u cách trI l+i) c`n ,*-c tìm hiDu 

tr*7c cI l7p ho\c tr*7c nhóm. 

+  Khích l8 HS phát biDu và ,óng góp ý kiLn càng nhi>u càng tft. 

+  Li8t kê tMt cI mSi ý kiLn lên bIng ho\c giMy to không lo6i tri m#t 

ý kiLn nào, tri tr*+ng h-p trùng l\p. 

+  Phân lo6i các ý kiLn. 

+  Làm sáng t[ nhlng ý kiLn ch*a rõ ràng. 

+  Tong h-p ý kiLn c=a HS và rút ra kLt luNn. 

— Tác dCng: Rèn cho HS kU nPng t* duy sáng t6o, kU nPng tR tin, khI nPng 

phIn sng nhanh. 

4. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 2 

1) B6n hãy ,i>n các thông tin phù h-p v> bIn chMt/biDu hi8n và ý nghUa 

c=a m#t sf KNS cH bIn vào bIng d*7i ,ây: 

Tên k% n&ng s)ng B+n ch.t/Bi2u hi4n Ý ngh%a 

1. KU nPng tR nhNn thsc   

2. KU nPng xác ,znh giá trz   

3. KU nPng kiDm soát cIm xúc   

4. KU nPng sng phó v7i cPng th}ng   

5. KU nPng tìm kiLm sR h� tr-   

6. KU nPng thD hi8n sR tR tin   

7. KU nPng giao tiLp   

8. KU nPng l�ng nghe tích cRc   

9. KU nPng thD hi8n sR cIm thông   

10. KU nPng th*Hng l*-ng   

11. KU nPng giIi quyLt mâu thu�n   

12. KU nPng h-p tác   



GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC MÔN HỌC  |  37  

 

Tên k% n&ng s)ng B+n ch.t/Bi2u hi4n Ý ngh%a 

13. K% n'ng t* duy phê phán   

14. K% n'ng t* duy sáng t4o   

15. K% n'ng ra quy:t ;<nh   

16. K% n'ng gi?i quy:t vAn ;B   

17. K% n'ng kiên ;<nh   

18. K% n'ng ;?m nhGn trách nhiIm   

19. K% n'ng ;Kt mLc tiêu   

20. K% n'ng qu?n lí thQi gian   

21. K% n'ng tìm ki:m và xU lí thông tin   

2) B4n hãy tóm t[t cách ti:n hành và kh? n'ng rèn luyIn các KNS cho 

HS c`a mai PPDH và KTDH cL the vào b?ng d*gi ;ây cho phù hjp. 

Tên PPDH/KTDH Cách ti=n hành 

KNS ABCc rèn luy4n 

cho HS 

Ph*kng pháp vAn ;áp   

Ph*kng pháp trò chki   

Ph*kng pháp gi?i quy:t vAn ;B   

.....   

K% thuGt ;mng não   

K% thuGt ;Kt câu hni   

...   
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Nội dung 3 

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG QUA 

MỘT SỐ MÔN HỌC CỤ THỂ 

1. THÔNG TIN NGUỒN CHO NỘI DUNG 3 

 !c ph&n th) hai — M!t s% v'n )* chung v* k0 n1ng s%ng và giáo d7c k0 

n1ng s%ng c8a h:c sinh trong nhà tr<=ng ph? thông. Tài li0u Giáo d6c 

KNS trong các môn h!c > ti?u h!c, lAp 1/lAp 2/lAp 3/lAp 4/lAp 5, NXB 

Giáo d6c Vi0t Nam, 2010. 

2. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung và địa chỉ giáo dục KNS qua 

môn Tiếng Việt. 

—  !c ph&n môn TiMng Vi0t trong thông tin nguNn. 

— TrO lPi các câu hRi sau: 

1) Theo bXn, môn TiMng Vi0t có khO n[ng giáo d6c các KNS nào cho HS? 

2) Các KNS _ó _`ac giáo d6c cho HS lAp mby? d các phân môn nào cea 

môn TiMng Vi0t? Bfng cách nào? 

3) Hãy lby ví d6 vj giáo d6c KNS qua mlt bài soXn TiMng Vi0t c6 th?. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung và địa chỉ giáo dục KNS qua 

môn Đạo đức. 

—  !c ph&n môn  Xo _)c trong thông tin nguNn. 

— TrO lPi các câu hRi sau: 

1) Theo bXn, môn  Xo _)c có khO n[ng giáo d6c các KNS nào cho HS? 

2) Các KNS _ó _`ac giáo d6c cho HS lAp mby? Bfng cách nào? 

3) Hãy nghiên c)u tiMn trình dXy mlt tiMt  Xo _)c c6 th? cho HS lAp 3 

d`Ai _ây và cho biMt HS _ã _`ac giáo d6c nhong KNS nào? Lúc nào? 

Bài 13. TIẾ T KI ỆM V À BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC 

I. MỤC TIÊU 

H!c xong bài này, HS có khO n[ng: 

—  BiMt c&n phOi ss d6ng tiMt ki0m n`Ac và bOo v0 nguNn n`Ac. 
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—  Nêu %&'c cách s, d.ng ti3t ki5m n&7c và b;o v5 ngu=n n&7c kh>i b? ô nhiAm. 

—  ThDc hành ti3t ki5m n&7c và b;o v5 ngu=n n&7c E gia %ình, nhà tr&Jng 

và %?a ph&Lng. 

II. CHUẨN BỊ 

—   Tranh minh hoM dành cho hoMt %Nng 2, ti3t 1. 

—  Các bRng giSy ghi nNi dung %U HS bày t> ý ki3n. 

—  Phi3u hoMt %Nng cho hoMt %Nng 2, ti3t 2. 

—  B;ng giSy A

0

 k\ ô theo m^u ph.c v. trò chLi E ti3t 2. 

—  Các th\ màu dùng cho hoMt %Nng bày t> ý ki3n. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TI$T 1 

* Kh)i +,ng: C; l7p hát (hodc nghe bRng) bài hát Ai tr%ng cây, nhMc VRn 

Ti3n, thL B3 Ki3n Quic. 

* Ho$t &'ng 1: Tìm hi1u v4 vai trò c9a n:;c &<i v;i cu'c s<ng con ng:>i. 

a) M/c tiêu: HS b&7c %ju bi3t %&'c sD cjn thi3t cka n&7c trong cuNc 

sing hlng ngày. 

b) Cách ti7n hành: 

—  GV yêu cju: Moi em hãy suy nghq nhanh và nêu mNt nhu cju vr s, d.ng 

n&7c cka b;n thân, hodc gia %ình mình trong cuNc sing. 

—  HS nêu các nhu cju vr s, d.ng n&7c. GV ghi các ý ki3n cka HS lên b;ng. 

—  GV phân tích các ý ki3n cka HS, khuy3n khích HS tD rút ra k3t luvn vr sD 

cjn thi3t cka n&7c trong cuNc sing. 

c) K7t lu;n: N&7c là mNt nhu cju cjn thi3t trong cuNc sing hlng ngày 

cka chúng ta. 

* Ho$t &'ng 2: Quan sát tranh, Cnh v4 vai trò c9a n:;c. 

a) M/c tiêu: HS hiUu %&'c n&7c là nhu cju không thU thi3u %&'c trong 

cuNc sing. 

b) Cách ti7n hành: 

—  GV treo các tranh, ;nh lên b;ng, h&7ng d^n HS quan sát và tr; lJi các 

câu h>i: 

+  Mô t; nNi dung các byc tranh, ;nh. 
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+  N#i dung các b,c tranh, 2nh nói lên vai trò quan tr9ng c:a n;<c =>i v<i 

cu#c s>ng nh; th@ nào? 

Tranh 1: Hình 2nh nhân dân vùng dân t#c =ang sK dLng n;<c sMch trong 

bN =N tOm giQt, sinh hoMt. 

Tranh 2: Hình 2nh xe ô tô phun n;<c t;<i cây và hoa trong thành ph>. 

Tranh 3: Hình 2nh cánh =Zng, mM non =ang lên xanh m[n m\n do =;]c 

c^p n;<c =_y =:. 

Tranh 4: Hình 2nh cánh =Zng khô cMn, ru#ng n,t nb, lúa héo vàng. 

—  HS quan sát tranh. 

—  GV mii m#t s> em =,ng tMi chj trình bày; khuy@n khích các em khác 

bm sung. 

c) K$t lu(n: N;<c là nhu c_u thi@t y@u, không thN thi@u =;]c =>i v<i cu#c 

s>ng c:a sinh vnt nói chung và con ng;ii nói riêng. 

* Ho$t &'ng 3: Bày t/ thái &'. 

a) M-c tiêu: HS b;<c =_u bi@t nhnn xét, =ánh giá hành vi trong vioc sK 

dLng n;<c và b2o vo nguZn n;<c. 

b) Cách ti$n hành: 

—  GV l_n l;]t =ính các bpng gi^y ghi n#i dung lên b2ng và h;<ng dqn HS 

cách bày tr ý ki@n btng các thb màu xanh, =r, vàng. 

  N#i dung các hành vi: 

+  um rác th2i ra bi hZ, ao. 

+  TOm cho trâu, bò g_n gi@ng n;<c pn. 

+  V,t vr chai, l9 =vng thu>c b2o vo thvc vnt vào thùng rác riêng. 

+  Không v,t rác, =Z ph@ th2i xu>ng ao, hZ, sông, biNn. 

+  uN vòi n;<c ch2y tràn bN mà không khoá lMi. 

+  Br rác, =Z ph@ th2i vào n[i quy =ynh. 

—  HS gi[ thb bày tr thái =# =>i v<i tzng ý ki@n. Sau mji l_n gi[ thb, GV trao 

=mi v<i HS: 

+  TMi sao em =Zng tình (không =Zng tình, l;|ng lv) v<i ý ki@n =ó? 

+  Em có thN làm gì khi ch,ng ki@n các hành =#ng =ó? 

+  GV k@t lunn tzng ý ki@n và cho HS dán lôgô biNu t;]ng =Zng ý vào các ý 

ki@n, hành =#ng =úng. 

c) K$t lu(n: 
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—  GV k%t lu)n v, tính /úng/sai c7a các hành vi, vi;c làm trên /?i v@i môi 

trBCng, sau /ó ch?t lEi: 

NB@c sEch và nguHn nB@c là các tài nguyên quý giá, là nhu cLu không thM 

thiMu /BNc /?i v@i cuOc s?ng. Chúng ta cLn sR dTng nB@c ti%t ki;m, hi;u 

quU; giW gìn và bUo v; nguHn nB@c luôn sEch s[, không b\ ô nhi]m. 

*  Ho"t %&ng ti*p n,i: Giáo viên h23ng d5n h6c sinh v9 nhà th;c hi<n các 

nhi<m v>. 

—  Tìm hiMu th`c t% sR dTng và bUo v; nB@c tEi gia /ình, /\a phBbng xung 

quanh nbi cB trú (vi%t, chTp Unh, ghi hình, thu th)p thông tin, tB li;u...) 

và vi%t báo cáo /M ti%t sau trình bày trB@c l@p. 

TIAT 2 

*  KhEi %&ng: CU l@p hát bài hát v, môi trBCng, hofc hát bài Em yêu tr()ng 

em, nhEc và lCi c7a Hoàng Vân. 

* Ho$t &'ng 1: Th.o lu1n nhóm — báo cáo th8c t9 s; d=ng và b.o v@ nABc 

t$i gia &ình, &Ga phAIng xung quanh nIi cA trú. 

a) M1c tiêu: HS bB@c /Lu bi%t quan tâm t@i các vjn /, có liên quan t@i sR 

dTng và bUo v; nB@c k gia /ình và nbi công cOng. Rèn kn nong trình bày 

trB@c t)p thM. 

b) Cách ti9n hành: 

—  GV chia nhóm theo khu v`c cB trú. HB@ng dqn các nhóm hoEt /Ong: 

+  HS trong nhóm trBng bày sUn phsm (n%u có), chia st v@i nhau v, th`c t% 

sR dTng và bUo v; nB@c tEi gia /ình, /\a phBbng xung quanh nbi cB trú. 

+  Th?ng nhjt các vjn /, trung tâm nhjt v, sR dTng và bUo v; nB@c tEi 

/\a phBbng. 

+  L`a chun các bi;n pháp sR dTng ti%t ki;m, hi;u quU và bUo v; nguHn 

nB@c t?t nhjt. 

—  Các nhóm thUo lu)n, chia st, phân công ngBCi trình bày. 

—  GV mCi các nhóm trình bày phLn trBng bày và k%t quU thUo lu)n c7a 

nhóm. 

—  HB@ng dqn các nhóm nh)n xét v, k%t quU hoEt /Ong c7a nhóm bEn. 

c) K9t lu=n: 

GV nh)n xét chung phLn trBng bày và trình bày c7a các nhóm, khen và 

/Ong viên các nhóm làm t?t, ch?t lEi các bi;n pháp sR dTng và bUo v; 
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ngu#n n%&c hay, có hi.u qu0. 

* Ho$t &'ng 2: Th.o lu1n nhóm. 

a) M$c tiêu: HS b%&c 56u bi7t nh9n xét, phân tích và 5%a ra quy7t 5Bnh 

cCa b0n thân. 

b) Cách ti/n hành: 

—  GV chia l&p thành các nhóm nhJ (tL 4 57n 6 em), phát phi7u hoRt 5Sng 

và h%&ng dUn các nhóm hoRt 5Sng: 

+  Các nhóm trao 5Yi, 5ánh giá s[ 5úng, sai cCa các ý ki7n. 

+  Gi0i thích s[ 5ánh giá cCa nhóm. 

*  NSi dung các ý ki7n: 

1. N%&c sRch không bao gic cRn, do v9y sd deng không c6n ti7t ki.m. 

2. N%&c gi7ng khgi, gi7ng khoan không ph0i tr0 tihn, nên sd deng không 

c6n ti7t ki.m. 

3. Gây ô nhikm ngu#n n%&c là phá hoRi môi tr%cng. 

4. Sd deng n%&c bB ô nhikm sl có hRi cho smc khon. 

5. Ngu#n n%&c c6n ph0i 5%pc b0o v. và giq gìn cho cuSc ssng hôm nay 

và mai sau. 

6. N%&c th0i cCa các nhà máy, cg st s0n xuut và b.nh vi.n c6n 5%pc xd lí 

5Sc hRi tr%&c khi 5%a vào môi tr%cng. 

—  Các nhóm th0o lu9n. 

—  vRi di.n các nhóm trình bày. Các nhóm khác nh9n xét, bY sung. 

c) K/t lu4n: 

— GV h%&ng dUn HS h. thsng lRi vh nSi dung các ý ki7n, sau 5ó GV k7t lu9n: 

+ NSi dung 1, 2: Sai, vì ngu#n n%&c ng6m là hqu hRn. 

+ NSi dung 3: vúng, vì n%&c bB ô nhikm sl 0nh h%tng xuu 57n s[ phát triwn 

cCa sinh v9t. 

+ NSi dung 4: vúng, vì n%&c ô nhikm là ngu#n gây b.nh, sd deng n%&c bB ô 

nhikm sl gây nhihu b.nh t9t cho con ng%ci. 

+ NSi dung 5: vúng, vì n%&c sRch có hRn do v9y c6n giq gìn, b0o v. ngu#n 

n%&c cho cuSc ssng hôm nay và mai sau. 

+ NSi dung 6: vúng. Vì n%&c th0i cCa các nhà máy, cg st s0n xuut và b.nh 

vi.n là n%&c có nhihu 5Sc ts, n7u không xd lí khd 5Sc hRi tr%&c khi x0 vào 

môi tr%cng thì sl gây ô nhikm cho môi tr%cng. 
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* Ho$t &'ng 3: T- ch0c trò ch3i “s7 d9ng n:;c ti<t ki>m và hi>u quD” 

(hoGc trò ch3i “ti<t ki>m n:;c” n<u có &iIu ki>n). 

a) M$c tiêu: C"ng c&, nâng cao hi-u bi0t c"a HS v5 t6m quan tr:ng c"a 

n;<c trong cu=c s&ng. 

b) Cách ti/n hành: 

*  Trò chCi “SE dGng n;<c ti0t kiIm và hiIu quK”: 

—  GV ch:n ra 10 HS (cK nam và nT) và chia thành hai V=i, ch:n m=t HS làm 

quKn trò, s& HS còn lXi làm cY V=ng viên. 

—  [ính lên bKng 02 t^ gi_y A

0

 (Hobc kc trên bKng) theo meu: 

Cách s& d(ng ti-t ki/m n12c Cách b4o v/ ngu8n n12c 

 

 

 

 

 

—  GV h;<ng den cách chCi và lugt chCi: 

+  Hai V=i cE ng;^i thay nhau chXy lên Vi5n vào bKng c"a mình (ki-u ti0p 

skc) các n=i dung theo yêu c6u. 

+  Trong th^i gian 5 phút V=i nào ghi V;nc nhi5u cách V=i _y thong cu=c. 

—  QuKn trò Vi5u khi-n cu=c chCi. 

—  QuKn trò tuyên b& V=i thong cu=c. 

c) GV k/t lu6n và 8ánh giá cu=c chCi, nêu ba cách ti0t kiIm n;<c, bKo vI 

nguqn n;<c t&t nh_t. 

*  Trò chCi “Ti0t kiIm n;<c”. 

Chu:n b;: 

—  [ra Vi-m: ngoài sân tr;^ng. 

—  Chusn br dGng cG: 2 xô nhv Vwng n;<c gi&ng nhau, 2 thùng Vwng n;<c 

gi&ng nhau. 

—  2 vòng VIm V=i trên V6u. 

—  VXch xu_t phát, Vích. 

Cách ch=i: 

—  Thành lgp hai V=i, myi V=i tz 5 V0n 6 em, s& còn lXi là cY V=ng viên. 
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—  Th$i gian ch*i: 5 — 7 phút. 

—  Hai 34i x6p hàng d9c tr;<c v>ch xu@t phát. Khi có lEnh xu@t phát, em 

3Ing 3Ju 34i xô 3Lng 3Jy n;<c trên 3Ju 3i nhanh vO 3ích và 3Q n;<c 

vào thùng, sau 3ó nhanh chóng ch>y vO 3ích chuyUn cho b>n ti6p theo 

cho 36n khi h6t th$i gian. 

—  X4i nào 3Q 3;Yc nhiOu n;<c vào thùng, ít 3Q n;<c trên 3;$ng 3i h*n sZ 

là 34i th[ng cu4c. 

K!t lu&n chung: N;<c là ngu]n tài s^n vô cùng quý giá 3ai v<i cu4c sang 

cba sinh vct nói chung, con ng;$i nói riêng. Ngu]n n;<c sd deng có h>n, 

chúng ta cJn ph^i sd deng n;<c ti6t kiEm, hiEu qu^ và b^o vE ngu]n 

n;<c không bf ô nhigm. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung và địa chỉ giáo dục KNS qua 

môn Tự nhiên – Xã hội. 

— X9c phJn môn TL nhiên — Xã h4i trong thông tin ngu]n. 

— Tr^ l$i các câu hki sau: 

1) Theo b>n, môn TL nhiên — Xã h4i có kh^ nnng giáo dec các KNS nào 

cho HS? 

2) Các KNS 3ó 3;Yc giáo dec cho HS l<p m@y? s các chb 3O nào cba môn 

TL nhiên — Xã h4i? Bung cách nào? 

3) Hãy l@y ví de vO giáo dec KNS qua m4t bài so>n TL nhiên — Xã h4i ce thU. 

Ho"t %&ng 4: Tìm hi0u n&i dung và %5a ch8 giáo d:c KNS qua môn khoa hAc. 

— X9c phJn môn Khoa h9c trong thông tin ngu]n. 

— Tr^ l$i các câu hki sau: 

1) Theo b>n, môn Khoa h9c có kh^ nnng giáo dec các KNS nào cho HS? 

2) Các KNS 3ó 3;Yc giáo dec cho HS l<p m@y? s các phJn nào cba môn 

Khoa h9c? Bung cách nào? 

3) Hãy nghiên cIu ti6n trình d>y m4t ti6t khoa h9c ce thU cho HS l<p 4 

d;<i 3ây và cho bi6t HS 3ã 3;Yc giáo dec nhyng KNS nào? s th$i 3iUm 

nào? Bung PPDH, KTDH nào? 
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Bài 13. PHÒNG BỆNH BÉO PHÌ  

I. M$C TIÊU BÀI H,C 

Sau bài h(c, HS có kh. n0ng: 

— Xác %&nh %)*c 3 d-u hi0u c1a tr5 b& béo phì và 3 %i=u b-t l*i %?i v@i ng)Bi 

b& b0nh béo phì. 

— Trình bày %)*c nguyên nhân và cách phòng b0nh béo phì. 

II. PH./NG TI2N D4Y H,C 

— Thông tin trong SGK Khoa h(c 4 (Bài 13). 

— PhiRu bài tSp %1 dùng cho các nhóm. 

III. TI6N TRÌNH D4Y H,C 

Ho"t %&ng 1. Tìm hi0u v3 b5nh béo phì. 

M7c tiêu: Xác %&nh %)*c 3 d-u hi0u c1a tr5 b& béo phì và 3 %i=u b-t l*i %?i 

v@i ng)Bi b& b0nh béo phì. 

Cách ti<n hành: 

— GV chia l@p thành các nhóm nhX, yêu cZu các em trao %\i và v] tr5 em b& 

b0nh béo phì. 

— Các nhóm tr)ng bày s`n pham. Yêu cZu %ci di0n c1a mdt nhóm mô t` %ec 

%ifm c1a tr5 b& béo phì %)*c thf hi0n trong hình v]; các HS khác b\ sung. 

— GV tóm tjt ý kiRn c1a HS và nêu 3 d-u hi0u c1a tr5 b& béo phì: 

+  Có cân neng hnn moc trung bình so v@i chi=u cao và tu\i là 20%. 

+  Có nhsng l@p mt quanh %ùi, cánh tay trên, vú và cwm. 

+  B& hxt hni khi gjng soc. 

— TiRp theo GV yêu cZu các em li0t kê nhsng b-t l*i %?i v@i ng)Bi b& béo phì. 

— GV k<t lu@n: 3 %ifm b-t l*i %?i v@i ng)Bi b& béo phì: 

+  M-t tho`i mái trong cudc s?ng. 

+  Gi`m hi0u su-t lao %dng và sz lanh l*i trong sinh hoct. 

+  Có nguy cn b& b0nh tim mcch, huyRt áp cao, b0nh tifu %)Bng, sXi mSt. 

Ho"t %&ng 2. Tìm hi0u nguyên nhân và cách phòng b5nh béo phì. 

M7c tiêu: HS trình bày %)*c nguyên nhân và cách phòng b0nh béo phì. 

Cách ti<n hành: 

— GV yêu cZu 2 HS ng{i ccnh nhau tco thành mdt cep, cùng quan sát các 
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hình $ trang 28, 29 SGK Khoa h%c 4 và có th4 56c thông tin trong sách 54 

5<t câu h?i và tr@ lBi nhau theo gDi ý sau: 

+  Nguyên nhân gây nên béo phì là gì? 

+  Làm thQ nào 54 phòng tránh béo phì? 

+  CTn ph@i làm gì khi em bé ho<c b@n thân bVn bW béo phì hay có nguy cX 

bW béo phì? 

— GV yêu cTu HS trình bày kQt qu@ trao 5]i theo c<p tr^_c l_p. 

— Sau các ý kiQn phát bi4u caa HS, GV có th4 gi@ng thêm: 

+  HTu hQt các nguyên nhân gây béo phì $ trb em là do nhdng thói quen 

không tet vf m<t gn ueng, cha yQu là do be mh cho gn quá nhifu, ít vjn 

5kng. 

+  Khi 5ã bW béo phì, cTn: 

*  Gi@m gn v<t, gi@m l^Dng cXm, tgng thnc gn ít ngng l^Dng (ví dp các loVi 

rau qu@). rn 5a 5Vm, vi-ta-min và chtt khoáng. 

*  ui khám bác sv càng s_m càng tet 54 tìm 5úng nguyên nhân gây béo phì 

54 5ifu trW ho<c nhjn 5^Dc lBi khuyên vf chQ 5k dinh d^xng lành mVnh. 

*  KhuyQn khích em bé ho<c b@n thân mình ph@i ngng vjn 5kng, luyyn tjp 

th4 dpc, th4 thao. 

Ho"t %&ng 3. +óng vai. 

M)c tiêu: 

— Nói v_i nhdng ng^Bi trong gia 5ình ho<c ng^Bi khác nguyên nhân và 

cách phòng bynh do gn thza chtt dinh d^xng. 

— {ng x} 5úng 5ei v_i bVn ho<c ng^Bi khác bW béo phì. 

— Thay 5]i thói quen gn ueng 54 phòng tránh bynh béo phì. 

— Th�c hiyn chQ 5k gn ueng, hoVt 5kng th4 l�c phù hDp lna tu]i. 

Cách ti1n hành: 

— GV chia l_p thành 6 nhóm nh?. Giao cho 2 nhóm cùng làm th@o lujn vf 

mkt tình hueng 5^a ra trong phiQu bài tjp (xem php lpc). 

+  Nhóm 1 và nhóm 2: PhiQu bài tjp 1. 

+  Nhóm 3 và nhóm 4: PhiQu bài tjp 2. 

+  Nhóm 5 và nhóm 6: PhiQu bài tjp 3. 

— HS 56c tình hueng 5^Dc giao và 5<t mình vào vW trí các nhân vjt trong tình 

hueng, th@o lujn vf cách nng x} cho phù hDp và xung phong 5óng vai. 

— GV theo dõi và h� trD các nhóm làm viyc. 
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— 3 nhóm l(n l)*t lên -óng vai theo 3 tình hu6ng. Các nhóm khác theo dõi, 

bình lu@n vA cách Bng xD cEa nhân v@t nêu trong tình hu6ng và có thI 

nêu lên cách Bng xD khác. 

— GV tLng kMt cN vA nOi dung kiMn thBc và nhPng kQ nRng, thái -O -)*c 

hình thành trong quá trình HS -óng vai và thNo lu@n. 

Ho"t %&ng 4. V,n d.ng. 

KMt thúc tiMt hXc, GV dYn HS phòng b\nh béo phì và th^c hi\n h_ng ngày: 

— bn u6ng h*p lí, rèn luy\n thói quen Rn u6ng -iAu -O, Rn ch@m, nhai kQ. 

— NRng v@n -Ong cf thI, -i bO và luy\n t@p thI dgc thI thao. 

VI. T% LI'U 

PHI+U BÀI T.P S0 1 

Tên nhóm:.................................................. 

1. T2 ch5c 

Hoàn thành bNng phân công nhi\m vg: 

Nhi8m v; Tên 

1. kiAu hành nhóm.  

2. Nhmc nhn thoi gian và -iAn bNng phân công 

nhi\m vg. 

  

3. H@u c(n: kiIm tra lpi các -q dùng, tài li\u c(n 

thiMt -I nhóm làm bài t@p. 

 

4. kiAn vào bNng -ánh giá làm vi\c nhóm.  

2. Làm vi8c nhóm 

Hãy -Xc và thNo lu@n: 

Tình hu3ng 1: Em cEa bpn Lan có nhiAu dwu hi\u bx béo phì. Sau khi hXc 

xong bài này, nMu là Lan, bpn sz vA nhà nói gì v{i m| và bpn có thI làm gì 

-I giúp em mình? 

Nhóm phân công ai -óng vai gì? 
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3. #ánh giá quá trình làm vi2c nhóm 

#i5m 

STT Tiêu chí :ánh giá 

4 3 2 1 

1 
Thuy&t ph)c ng-.i l1n 

cho tr4 em 7n u8ng phù 

h:p ;< phòng tránh 

b@nh béo phì. 

(Giao ti&p hi@u quH) 

    

2 
ChLn, phân vai và tri<n 

khai công vi@c phù h:p 

v1i khH n7ng cSa tTng 

ng-.i (TU nhVn thWc và 

tinh thXn trách nhi@m). 

    

Bi"u %i"m: 

RZt t8t (4)  T!t c% m'i ng+,i tham gia/ thUc hi@n. 

T8t (3)   -a s0 m'i ng+,i tham gia/ thUc hi@n. 

Trung bình (2)  M2t s0 ng+,i tham gia/ thUc hi@n. 

CXn cHi ti&n (1)  Không ai tham gia/ thUc hi@n. 

PHIAU BÀI TEP SF 2 

Tên nhóm:................................................ 

1. TG chHc 

Hoàn thành bHng phân công nhi@m v): 

Nhi2m vJ Tên 

1. bicu hành nhóm.  

2. Nhec nhf th.i gian và ;icn bHng phân công 

nhi@m v). 

  

3. HVu cXn: ki<m tra lgi các ;h dùng, tài li@u cXn 

thi&t ;< nhóm làm bài tVp. 

 

4. bicn vào bHng ;ánh giá làm vi@c nhóm.  
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2. Làm vi(c nhóm 

Hãy $%c và th+o lu/n: 

Tình hu&ng 2: Nga cân n6ng h7n nh8ng ng9:i b=n cùng tu?i và cùng 

chi@u cao khá nhi@u. Nga $ang muEn thay $?i thói quen In và uEng 

$J ng%t cKa mình. Tuy nhiên, Nga ch7i thân vPi mQy b=n $@u hay 

thích In bánh kSo và uEng n9Pc ng%t. Các b=n th9:ng thay nhau 

mang chúng $Vn tr9:ng và m:i Nga cùng In trong gi: ra ch7i. NVu là 

Nga b=n sY làm gì? 

Nhóm phân công ai -óng vai gì? 

3. .ánh giá quá trình làm vi(c nhóm  

.i7m 

STT Tiêu chí <ánh giá 

4 3 2 1 

1 
S] d_ng các lí lY $  ̀m:i/ tb chEi l:i m:i 

cKa b=n mct cách hidu qu+ (Giao tiVp 

hidu qu+). 

    

2 
Ch%n, phân vai và tri`n khai công vidc 

phù hkp vPi kh+ nIng cKa tbng ng9:i 

(Tl nh/n thmc và tinh thnn trách 

nhidm). 

    

Bi,u -i,m: 

RQt tEt (4)  T2t c4 m5i ng67i tham gia / thlc hidn. 

TEt (3)  8a s: m5i ng67i tham gia / thlc hidn. 

Trung bình (2)  M<t s: ng67i tham gia / thlc hidn. 

Cnn c+i tiVn (1)  Không ai tham gia / thlc hidn. 
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PHI#U BÀI T)P S+ 3 

Tên nhóm:........................................ 

1. T/ ch2c 

Hoàn thành b.ng phân công nhi5m v7: 

Nhi5m v8 Tên 

1. 9i:u hành nhóm.  

2. Nh>c nh? th@i gian và Bi:n b.ng phân công 

nhi5m v7. 

  

3. HDu cEn: kiGm tra lJi các BL dùng, tài li5u 

cEn thiPt BG nhóm làm bài tDp. 

 

4. 9i:n vào b.ng Bánh giá làm vi5c nhóm.  

2. Làm vi5c nhóm 

Hãy BTc và th.o luDn: 

Tình hu&ng 3: Trên BU@ng Bi hTc v:, Minh và HWng gXp mYt nhóm HS 

l[p dU[i Bang trêu chTc mYt bJn b\ béo phì. NPu là Minh và HWng các em 

sa làm gì? 

Nhóm phân công ai -óng vai gì? 

3. ?ánh giá quá trình làm vi5c nhóm 

?iHm 

STT Tiêu chí Jánh giá 

4 3 2 1 

1 
Sc d7ng các lí la BG thuyPt 

ph7c ngU@i khác thay Bei 

cách fng xc v[i bJn có 

BXc BiGm khác v[i mình 

(Giao tiPp hi5u qu.). 

    

2 
ChTn, phân vai và triGn 

khai công vi5c phù hmp 

v[i kh. nnng coa tpng 

ngU@i (Tq nhDn thfc và 

tinh thEn trách nhi5m). 
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Bi"u %i"m: 

R!t t$t (4)  T!t c% m'i ng+,i tham gia/ th.c hi0n. 

T$t (3)  -a s0 m'i ng+,i tham gia/ th.c hi0n. 

Trung bình (2)  M2t s0 ng+,i tham gia/ th.c hi0n. 

C;n c<i ti=n (1)  Không ai tham gia/ th.c hi0n. 

3. PHẢN HỒI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 

a. Phản hồi cho hoạt động 1 

— Môn Ti=ng Vi0t là mEt trong nhGng môn hHc có kh< nKng giáo dNc nhiOu 

KNS cho HS. Ví dN nhU: kW nKng giao ti=p, trình bày suy nghW ý tU]ng, t. 

nh^n th_c, xác abnh giá trb, thc hi0n s. c<m thông, thc hi0n s. t. tin, ldng 

nghe tích c.c, hfp tác, tU duy sáng tgo, tU duy phê phán... 

— Vi0c giáo dNc KNS có thc th.c hi0n ] t!t c< các phân môn cja môn Ti=ng 

Vi0t: T^p aHc, Kc chuy0n, Luy0n tl và câu, T^p làm vKn, cho HS t!t c< các 

kh$i lnp, tl lnp 1 a=n lnp 5. 

Vi0c giáo dNc KNS trong môn Ti=ng Vi0t aUfc th.c hi0n thông qua vi0c 

khai thác nEi dung giáo dNc KNS aã có srn trong nEi dung môn hHc và ss 

dNng các phUtng pháp và KTDH tích c.c nhU: th<o lu^n nhóm, aóng vai, 

xs lí tình hu$ng, trình bày mEt phút, aEng não, tr<i nghi0m... 

b. Phản hồi cho hoạt động 2 

— Cwng nhU môn Ti=ng Vi0t, môn xgo a_c có tiOm nKng r!t lnn trong 

giáo dNc KNS cho HS. Trong quá trình hHc môn xgo a_c, HS có thc 

aUfc giáo dNc nhiOu KNS quan trHng. Ví dN nhU: kW nKng giao ti=p, trình 

bày suy nghW ý tU]ng, t. nh^n th_c, xác abnh giá trb, thc hi0n s. c<m 

thông, thc hi0n s. t. tin, ldng nghe tích c.c, hfp tác, tU duy sáng tgo, tU 

duy phê phán, tìm ki=m và xs lí thông tin, kicm soát c<m xúc, a<m 

nh^n trách nhi0m, thUtng lUfng, ayt mNc tiêu, kiên abnh, tl ch$i, tìm 

ki=m s. hz trf... 

— Vi0c giáo dNc KNS có thc th.c hi0n ] t!t c< các bài xgo a_c, cho HS 

t!t c< các kh$i lnp, tl lnp 1 a=n lnp 5, b]i b<n thân nEi dung môn xgo 

a_c aã bao hàm nEi dung giáo dNc KNS. x{ng th|i, thông qua vi0c ss 

dNng các phUtng pháp và KTDH tích c.c nhU: th<o lu^n nhóm, aóng 

vai, xs lí tình hu$ng, trò chti, d. án, trình bày mEt phút, aEng não, 

khKn tr<i bàn... 
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— Theo thi(t k( bài ,-o ,.c Ti"t ki&m và b+o v& ngu0n n12c, HS ,ã ,34c 

giáo d8c nhi:u KNS nh3: 

+ K@ nAng t3 duy sáng t-o (E ho-t ,Fng 1 — ti(t 1). 

+ K@ nAng trình bày suy ngh@, ý t3Eng (E ho-t ,Fng 2 — ti(t 1, ho-t ,Fng 1 —

ti(t 2). 

+ K@ nAng t3 duy phê phán (ho-t ,Fng 3 — ti(t 1, ho-t ,Fng 2, ho-t ,Fng 3 —

ti(t 2). 

+ K@ nAng thu thRp và xU lí thông tin (thông qua ho-t ,Fng ti(p n[i và ho-t 

,Fng 1 — ti(t 2). 

+ K@ nAng h4p tác (thông qua ho-t ,Fng 1, ho-t ,Fng 2, ho-t ,Fng 3 — ti(t 2). 

c. Phản hồi cho hoạt động 3 

— Do ,]c tr3ng c^a mình, T` nhiên — Xã hFi cbng là mFt môn hcc có khe 

nAng giáo d8c rft nhi:u KNS cho HS, ,]c bigt là các k@ nAng t  ̀ nhRn 

th.c, t` ph8c v8, t` beo vg, tìm ki(m và xU lí thông tin; t3 duy phê phán, 

ra quy(t ,inh, làm ch^ ben thân; giao ti(p, kiên ,inh, h4p tác. 

— Vigc giáo d8c KNS cho HS ,34c th`c hign E rft nhi:u bài tl lmp 1 ,(n lmp 

3 trong tft ce các ch^ ,: c^a môn T` nhiên — Xã hFi thông qua các 

ph3nng pháp và KTDH nh3: theo luRn nhóm, trò chni, xU lí tình hu[ng, 

,óng vai, ,Fng não, vi(t tích c`c... 

d. Phản hồi cho hoạt động 4 

— Cbng nh3 các môn hcc trên, môn Khoa hcc có nhi:u 3u th( trong giáo 

d8c KNS cho HS, ,]c bigt là các k@ nAng: t` nhRn th.c, tìm ki(m và xU lí 

thông tin, ra quy(t ,inh và giei quy(t vfn ,:, t3 duy phê phán, h4p tác, 

giao ti(p và các k@ nAng làm ch^ ben thân. 

— Vigc giáo d8c KNS cho HS ,34c th`c hign E rft nhi:u bài E lmp 4 và lmp 5 

trong tft ce các ch^ ,: c^a môn hcc thông qua các ph3nng pháp và 

KTDH nh3: theo luRn nhóm, ,i:u tra, ,óng vai, hsi và tre lti, hsi chuyên 

gia, quan sát, làm thí nghigm... 

— Trong thi(t k( bài Phòng b&nh béo phì E trên, HS ,34c giáo d8c các KNS sau: 

+  K@ nAng giao ti(p (thông qua ,óng vai E ho-t ,Fng 3). 

+  K@ nAng ra quy(t ,inh thay ,ui thói quen An u[ng ,v phòng tránh bgnh 

béo phì (thông qua ,óng vai E ho-t ,Fng 3). 

+  K@ nAng kiên ,inh th`c hign ch( ,F An u[ng, ho-t ,Fng thv l`c phù h4p 

l.a tuui (thông qua ,óng vai E ho-t ,Fng 3). 
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+  K# n%ng h(p tác (thông qua th2o lu5n nhóm 8 ho9t :;ng 1, th2o lu5n c>p 

:ôi 8 ho9t :;ng 2). 

4. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 3 

1) Theo b9n, viGc giáo dIc KNS cho HS qua các môn hMc TiNng ViGt, 

P9o :Qc, TR nhiên — Xã h;i và Khoa hMc có :iXm gì chung? Có :iXm gì 

khác biGt? 

2) Ngoài 4 môn hMc trên, có thX giáo dIc KNS cho HS qua các môn hMc 

khác 8 tiXu hMc không? Vì sao? 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

 

1. Vì sao c)n ph-i giáo d2c KNS cho HS ti8u h:c? 

2. Hãy trình bày các nguyên tCc giáo d2c KNS cho HS. 

3. Theo bGn, c)n ph-i giáo d2c cho HS ti8u h:c nhIng KNS nào? 

4. ViKc giáo d2c KNS cho HS ti8u h:c qua các môn h:c OPQc thRc hiKn theo 

cách tiSp cTn nào? Cách tiSp cTn Oó mang lGi lQi ích gì? 

5. BGn hãy lTp s[ O\ tP duy O8 hK th]ng hoá lGi các kiSn th_c Oã h:c trong 

module này. 
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