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MỞ ĐẦU 

      I.  Lí do chọn đề tài 

      Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu 

cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và 

các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở. Cùng với môn 

Toán, Tiếng Việt, môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 1, 2, 3; môn Khoa học, môn 

Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5 là những môn học quan trọng ở bậc Tiểu học.  

      Môn Tự nhiên và Xã hội nói chung và phân môn Địa lí nói riêng nhằm 

giúp học sinh hiểu biết về môi trường sống xung quanh, từ đó tạo điều kiện cho 

học sinh dễ dàng hoà nhập, thích ứng với cuộc sống xã hội, với môi trường thiên 

nhiên. Đặc biệt phát huy tính tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học 

tập, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, từ đó tạo điều kiện cho 

học sinh dễ dàng hoà nhập, thích ứng với cuộc sống xã hội. 

      Thực tế hiện nay, nhiều phụ huynh học sinh tiểu học chỉ quan tâm đến 

chất lượng các môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ mà không hề quan tâm đến 

chất lượng của các môn học khác. Họ cho rằng chỉ có ba môn học trên là quan 

trọng, là môn học chính còn lại là những môn phụ trong đó có phân môn Địa lí. 

Cách nhìn nhận này thật sự sai lầm, bởi các kiến thức địa lí ở tiểu học còn là nền 

tảng tạo đà cho các em học tiếp lên cấp học trên. Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy 

tình trạng thanh thiếu niên không nhớ địa lí, nhầm lẫn kiến thức địa lí, địa danh 

của đất nước khá phổ biến. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì thật nguy hại đối 

với việc giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. 

      Bản thân là một giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục, tôi cũng 

rất băn khoăn và trăn trở. Qua thực tế giảng dạy nhiều năm ở lớp 4, tôi nhận thấy 

để đạt được mục tiêu của dạy học Địa lí ở tiểu học cần có những phương pháp 

dạy học thích hợp nhằm làm cho học sinh không những nắm vững kiến thức địa 

lí mà còn phải rèn luyện cho các em các kĩ năng từ đó có hành động phù hợp với 

yêu cầu của đất nước và xu thế của thời đại. Học địa lí giúp các em thêm tự hào, 

thêm yêu quê hương đất nước, từ đó các em sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn trong 

học tập.  

      Chương trình, sách giáo khoa lớp 4 đã được thực hiện nhiều năm, bản 

thân cũng đã nhiều năm được phân công giảng dạy lớp 4 nên tôi luôn trăn trở 

làm thế nào để học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động, độc lập,
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sáng tạo khi tham gia vào các hoạt động học tập, làm thế nào để học sinh được 

hình thành, rèn luyện các kĩ năng địa lí (đặc biệt là kĩ năng sử dụng lược đồ - 

bản đồ; kĩ năng tham gia trò chơi học tập) một cách đầy đủ và hoàn thiện nhất 

để từ đó giúp học sinh (HS) có động cơ học tập tốt hơn.      

  Từ những trăn trở đó, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp giúp 

học sinh học tốt phân môn Địa lí lớp 4 ” để nghiên cứu và thực hiện trong năm 

học này. 

  II.  Mục đích nghiên cứu 

      Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lí luận và đánh giá thực trạng dạy học  

để đề xuất một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt  phân môn Địa lí. Từ đó, 

góp phần nâng cao chất lượng dạy và học góp phần đẩy mạnh chất lượng giáo 

dục toàn diện học sinh trong các nhà trường Tiểu học hiện nay. 

III.  Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học địa lí cho học sinh lớp 4 . 

          IV. Phạm vi, thời gian nghiên cứu  

     - Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: Học sinh lớp 4D, trường Tiểu học Thanh 

Liệt – nơi tôi đang công tác. 

     - Địa bàn nghiên cứu: Trường Tiểu học Thanh Liệt - nơi tôi công tác. 

     - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021  

  V.  Phương pháp nghiên cứu: 

      1. Phương pháp quan sát: 

      Tôi đã dự giờ môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, 2, 3; môn Lịch sử và Địa lí 

lớp 4, 5 để tìm hiểu thực tế dạy Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí ở các khối 

lớp. 

      2. Phương pháp phân tích: 

      Tôi đã phân tích thực trạng dạy Lịch sử và Địa lí ở các khối lớp; tìm hiểu 

nội dung và phương pháp dạy Địa lí qua sách Lịch sử và Địa lí. 

     3. Phương pháp thực nghiệm: 

      Thực hiện soạn bài và giảng dạy trên lớp các bài của môn học theo hướng 

phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. 

 4. Các phương pháp khác: Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng 

phương pháp thống kê để xử lý các số liệu và so sánh, phân tích các kết quả 

nghiên cứu.  

. 
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NỘI DUNG 

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

Ở các lớp 1,2,3 thông qua môn Tự nhiên xã hội học sinh đã được làm 

quen và học các kiến thức về địa lí đơn giản như cảnh vật tự nhiên, mây, gió,…, 

một số hiện tượng tự nhiên như mưa, nắng,.., hình dạng bề mặt của Mặt Trời, 

Mặt Trăng, Trái Đất,…, xác định phương hướng,… Lên lớp 4, các kiến thức này 

được giới thiệu cụ thể, rõ ràng, có hệ thống logic hơn qua phân môn Địa lí. Phân 

môn Địa lí cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản thiết thực về các sự 

vật, hiện tượng, con người và các mối quan hệ địa lí đơn giản ở các vùng chính 

trên đất nước ta. Việc học phân môn Địa lí đòi hỏi học sinh phải tư duy suy 

nghĩ, phân tích, so sánh, tổng hợp để rút ra nhận xét. Các phương pháp dạy học 

phân môn Đại lí cần theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập, tăng cường tư 

duy, phát triển năng lực một cách tối đa nhất để phát huy tính tích cực, chủ 

động, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên trở 

thành con người phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ. 

      Học tập địa lí để hình dung rõ ràng, giải thích đúng, có cơ sở khoa học về 

các hiện tượng địa lí. Các hiện tượng địa lí không phải xuất hiện một cách tuỳ ý, 

hoàn toàn ngẫu nhiên mà chính là sản phẩm của những điều kiện địa lí nhất 

định, có những mối quan hệ nhân quả nhất định, tuân theo những quy luật nhất 

định. 

      Học tập địa lí không chỉ để hình dung được hình ảnh mà điều cốt yếu là 

phải hiểu địa lí, tức là nắm được bản chất của sự kiện, hiện tượng địa lí. Trên cơ 

sở đó hình thành khái niệm, phát hiện mối quan hệ, rút ra bài học địa lí. 

      Tóm lại, trong dạy học địa lí, học sinh chỉ đạt kết quả cao trong học tập 

khi chính các em trực tiếp tiếp cận với các nguồn tư liệu, tự các em lập ra giả 

thuyết, suy nghĩ, hình thành những nhận thức về địa lí xã hội loài người trên cơ 

sở các nguồn tư liệu. Điều cốt lõi của phương pháp dạy học địa lí là cần tổ chức 

để học sinh làm việc với các nguồn tư liệu (dưới nhiều phương thức và mức độ 

khác nhau) một cách tích cực, tự lập càng cao càng tốt. Giáo viên dạy địa lí 

không chỉ là người tổ chức mà còn hướng dẫn, giúp đỡ học sinh tiếp nhận và xử 

lí các thông tin đó. 
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II. THỰC TRẠNG 

1. Đối với giáo viên 

Một số ít giáo viên ngại dạy Địa lí vì phải mất nhiều thời gian suy nghĩ, 

lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; tìm đồ dùng dạy học, tư liệu, tranh ảnh, 

bản đồ, lược đồ. Có giáo viên chưa thực sự đổi mới phương pháp dạy học, vận 

dụng phương pháp chưa linh hoạt dẫn tới giờ học Địa lí diễn ra đơn điệu, nặng 

nề, học sinh không hứng thú với bài học. 

2. Đối với học sinh 

Khả năng tiếp thu của học sinh không đồng đều. Các nguồn thông tin và 

kiến thức của học sinh đều trông cậy nhiều ở giáo viên. Ở lớp 4, học sinh mới 

được tiếp cận học phân môn Địa lí nên chưa có nhiều hiểu biết, chưa có nhiều 

kiến thức về địa lí đất nước. Môn học chưa lôi cuốn, khó với học sinh do có 

nhiều kiến thức chưa được gần gũi. Trong quá trình học tập, một số học sinh gặp 

khó khăn trong việc sưu tầm tư liệu (do không có máy vi tính nối mạng Internet, 

không có sách, báo để tham khảo,….). Học sinh chưa có nhiều kĩ năng sử dụng 

bản đồ - lược đồ, chưa được biết nhiều kiến thức từ bản đồ - lược đồ. 

Một số thông tin, số liệu (về dân số, diện tích,…. một số các thành phố, 

tỉnh) trong sách giáo khoa (viết tắt là SGK) của học sinh quá cũ, chưa cập nhật 

kịp thời. 

3. Kết quả khảo sát thực trạng 

Sĩ số 
Đợt khảo 

sát 

 Rất thích 

học môn 

Địa lí  

Thích học 

môn Địa lí 
 Bình 

thường 

Không 

thích học 

môn Địa lí 

     56  Đầu HKI   5   -  9%  15 -  26,8% 16  - 28,5% 20 – 35,7% 

 

Kết quả khảo sát thực trạng trên cho thấy số lượng học sinh không thích 

học phân môn Địa lí còn nhiều (35,7%), việc giúp các em  học sinh học tốt phân 

môn địa lí lớp 4 là việc làm cần thiết đối với mỗi người giáo viên. 
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III.  CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHẰM GIÚP HỌC SINH LỚP 

4 HỌC TỐT PHÂN MÔN ĐỊA LÍ. 

1. Biện pháp 1: Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ - lược đồ 

     Lên lớp 4, dạy kĩ năng sử dụng bản đồ - lược đồ có nhiều tác dụng trong 

việc tổ chức cho học sinh tự khám phá kiến thức của bài. Các yếu tố cơ bản của 

bản đồ là cơ sở toán học (phép chiếu hình, tỉ lệ), tổng quát hoá bản đồ, hệ thống 

kí hiệu (ngôn ngữ bản đồ). Bản đồ - lược đồ có khả năng phản ánh sự phân bố 

và những mối quan hệ của các đối tượng địa lí trên bề mặt trái đất một cách cụ 

thể mà không một phương tiện nào có thể thay thế được. Do đó, bản đồ - lược 

đồ vừa là phương tiện trực quan vừa là nguồn tri thức quan trọng trong việc dạy 

học địa lí. Bản đồ - lược đồ là cuốn sách giáo khoa thứ hai của địa lí và sử dụng 

bản đồ -lược đồ cũng là một phương pháp đặc trưng tạo hứng thú học tập trong 

dạy học địa lí. 

Ở các lớp dưới, học sinh chưa được học phân môn địa lí nên chưa có kĩ 

năng sử dụng bản đồ, lược đồ. Vì vậy các em dường như không biết cách sử 

dụng bản đồ. Khi giáo viên gọi lên bảng để chỉ trên bản đồ treo tường hay chỉ 

trên màn hình về một đối tượng địa lí nào đó là các em rất ngại, chần chừ và tâm 

lí không muốn lên bảng, có những em lại sợ sệt. Đến các bài thực hành phải làm 

việc nhiều với bản đồ, thì các em cảm thấy rất khó khăn và lúng túng, nhiều em 

chỉ nói và làm theo bạn bè mà không hiểu gì cả. Do vậy kiến thức các em tiếp 

thu được sau mỗi tiết học là không chắc chắn hay nói đơn giản là “ học vẹt” nên 

rất nhanh quên. 

VD: Để khai thác được những tri thức trên bản đồ, lược đồ ngay từ bài 

học đầu tiên “Làm quen với bản đồ” tôi đã dành thời gian để: 

- Hướng dẫn HS xác định phương hướng khi xem bản đồ, tôi cho các em 

đứng lên, dang thẳng hai tay, bản đồ treo trước mặt và chỉ cho các em biết 

hướng bản đồ: phía trên là hướng bắc, phía dưới là hướng nam, về tay phải là 

hướng đông, về tay trái là hướng tây. Sau đó, cho các em quay vào nói cho nhau 

nghe trong nhóm đôi: “Trên: bắc, dưới: nam, phải: đông, trái: tây” để ghi nhớ, 

khắc sâu kiến thức về phương hướng trên bản đồ mà các em vừa biết được.  

- Kế tiếp là cho HS đọc tên bản đồ, lược đồ. Việc cho HS đọc tên bản đồ, 

lược đồ là việc rất quan trọng; nó chẳng những giúp các em xác định ngay trọng 

tâm nội dung của bản đồ, lược đồ mà quan trọng hơn là còn giúp các em tự tìm 

đúng bản đồ, lược đồ để tra cứu trong thực tế khi cần thiết. 

- Sau đó cho HS đọc chú giải để biết về các kí hiệu đỉnh núi, dãy núi, biên 

giới quốc gia… Cần phải chú trọng việc nắm các kí hiệu này, vì qua mỗi bài, các 
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kí hiệu tăng dần. Đặc biệt là chú giải về màu sắc; cùng màu nhưng độ đậm nhạt 

cũng có ý nghĩa khác nhau như cho biết độ cao của vùng đất, độ sâu của biển… 

ở từng nơi. Cứ mỗi một bài học địa lý, thầy cô nhắc lại và hướng dẫn các em 

thêm cách xem bản đồ, lược đồ. Chỉ bản đồ, lược đồ cho đúng cách cũng là kĩ 

năng địa lý cần phải tập luyện cho HS như chỉ một vùng đất, một tỉnh, một thành 

phố, một quốc gia, phải làm thành một đường khép kín theo chiều kim đồng hồ 

quay; chỉ một con sông phải chỉ từ thượng nguồn đến hạ lưu… Cách chỉ bản đồ, 

lược đồ cũng là kiến thức, kĩ năng địa lý. Nó rất cần cho HS khi trình bày một 

vấn đề phải sử dụng lược đồ trong tương lai. Cụ thể: 

- Khi chỉ 1 con sông phải chỉ từ đầu nguồn đến cửa sông theo một nét liền 

liên tục đồng thời phải nói tên con sông đó, nơi bắt nguồn, nơi đổ nước ra biển 

hay đại dương. 

         -  Khi chỉ giới hạn lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) hay một vùng (đồng 

bằng Bắc Bộ, Nam Bộ….) cần chỉ theo đường biên giới quốc gia hoặc địa giới 

tỉnh của vùng tạo thành một vòng tròn khép kín. Sau đó dùng que chỉ bản đồ gạt 

ngang cả một vùng vừa chỉ để giúp học sinh dễ dàng nhận diện. 

         -  Khi chỉ một địa danh hoặc một thành phố trên bản đồ cần chỉ đúng vào 

kí hiệu được dùng trên bản đồ và đọc tên đối tượng cần chỉ. 

Rèn kĩ năng sử dụng Bản đồ - lược đồ giúp học sinh nhớ lâu những hình 

ảnh, những kiến thức địa lí, phát triển khả năng quan sát, tư duy và ngôn ngữ.  

Tuy nhiên, khi dạy học sinh chỉ bản đồ, giáo viên cần lưu ý: 

- Tư thế, thao tác khi chỉ: Mặt phải quay xuống phía học sinh, có thể đứng 

bên trái hoặc bên phải tùy theo GV thuận tay nào. 

- Sử dụng dụng cụ chỉ bản đồ, lược đồ ( que chỉ), không dùng tay thao tác. 

- Giới thiệu biểu tượng trước rồi thao tác sau hoặc thao tác trước rồi giới 

thiệu biểu tượng sau, tránh vừa thao tác vừa giới thiệu rất dễ sai. 

- Bản đồ, lược đồ cần đủ lớn để tất cả học sinh có thể quan sát được.  

- Trong các giờ học trên lớp, GV và HS phải thường xuyên thao tác trên 

bản đồ, lược đồ để giúp HS thành thục, nhuần nhuyễn kĩ năng. 

 

*Ví dụ 1:  Khi dạy bài  Dãy Hoàng Liên Sơn tôi làm như sau: 

Đưa bản đồ tự nhiên Việt Nam. Gọi HS đọc tên bản đồ. Gọi HS chỉ 

phương hướng trên bản đồ. Đọc kí hiệu trên bản đồ (phần chú giải) 

Đưa Hình 1 Lược đồ các dãy núi chính ở Bắc Bộ. Hướng dẫn HS quan sát 

và kể các dãy núi chính ở Bắc Bộ sau đó lên chỉ trên lược đồ, rồi bản đồ. 

Gọi HS lên chỉ vị trí các dãy núi chính và đỉnh Phan-xi- păng trên bản đồ 

Địa lí tự nhiên Việt Nam, dưới lớp theo dõi thao tác và phần trình bày của bạn.  
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- Vị trí của dãy Hoàng Liên Sơn: nằm giữa sông Hồng và sông Đà. Các 

dãy núi Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy Bắc Sơn, dãy Đông Triều. 

- Vị trí của đỉnh núi Phan-xi-păng trên dãy Hoàng Liên Sơn, có độ cao là 

3143m. 

HS khác nhận xét. GV sửa chữa, uốn nắn cách chỉ bản đồ cho HS. 

Qua bài học, một lần nữa GV cũng khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng 

của dãy Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm của Dân 

tộc ta. 

 

*Ví dụ 2:  Khi tìm hiểu về vị trí các đồng bằng và các dòng sông lớn: 

Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm một bản đồ câm (bản đồ 

trống) tự nhiên Việt Nam.  

Yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã học, điền các địa danh đồng bằng 

Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu, 

sông Đồng Nai trên bản đồ câm Địa lí tự nhiên Việt Nam bằng bút chì rồi chỉ 

cho nhau vị trí của các địa danh này trong nhóm. 

Gọi đại diện các nhóm lên chỉ vị trí các địa danh trên bản đồ Địa lí tự 

nhiên Việt Nam, dưới lớp theo dõi phần trình bày của bạn. 

Gọi HS khác nhận xét. GV sửa chữa, uốn nắn cách chỉ bản đồ cho HS. 

Qua hoạt động này, HS được củng cố kiến thức và rèn luyện được kĩ năng 

sử dụng bản đồ như chỉ được vị trí đồng bằng Bắc Bộ, sông Hồng và sông Thái 

Bình, đồng bằng Nam Bộ, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu và 9 cửa sông 

trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. 

Thông qua hoạt động này, tôi cũng hướng dẫn cho học sinh cách chỉ vị trí 

một đối tượng trên bản đồ như thế nào là đúng. Chẳng hạn. 

Yêu cầu học sinh dùng que chỉ khoanh vào từng vùng trên bản đồ. 

Khi HS chỉ một khu vực thì phải khoanh kín theo ranh giới của khu vực. 

Khi chỉ vị trí một dòng sông và nêu tên đến một dòng sông nào thì học 

sinh phải chỉ vào vị trí của dòng sông đó phải từ đầu nguồn xuống đến cửa sông, 

chỉ xuôi theo dòng nước chảy từ thượng nguồn đến hạ nguồn. 

Khi chỉ vị trí một địa điểm (một thành phố, thị xã) thì phải chỉ vào kí hiệu 

thể hiện thành phố, thị xã chứ không chỉ vào chữ ghi bên cạnh hoặc chữ ghi tên 

thành phố, thị xã đó.  

Không những hướng dẫn học sinh cách chỉ chính xác các địa danh trên 

bản đồ mà tôi còn chú trọng hướng dẫn các em cách nhận xét bạn chỉ để thông 

qua lời nhận xét đó một lần nữa giúp các em ghi nhớ những kiến thức vừa học. 

VD: Khi học sinh chỉ sông Hồng, tôi yêu cầu các em nhận xét cụ thể như: Bạn 
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đã chỉ từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của dòng sông. Hoặc bạn đã chỉ từ đầu 

nguồn đến cửa sông chứ không dùng lại ở việc nhận xét bạn đã chỉ đúng rồi. 

 

2. Biện pháp 2: Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học  

     Mỗi một dạng bài địa lí lại có những cách dạy và phương pháp dạy học 

khác nhau để phát huy năng lực cho người học. Bởi vậy, tôi đã tổ chức các hoạt 

động học tập nhằm tạo điều kiện cho học sinh độc lập suy nghĩ, tự tìm tòi, củng 

cố kiến thức chứ không áp đặt những kết luận có sẵn. Để nâng cao hiệu quả giờ 

dạy, tôi không chỉ sử dụng các phương pháp quan sát, diễn giải mà còn dùng 

phương pháp vấn đáp - tìm tòi để kích thích học sinh tích cực tìm tòi, tự củng cố 

kiến thức một cách độc đáo, sáng tạo. Để sử dụng phương pháp này có hiệu quả, 

tôi đã đầu tư vào việc xây dựng các câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu, tường minh, 

tránh đưa ra những câu hỏi rườm rà, không có tác dụng phát triển tư duy của học 

sinh. Trong một bài hoặc một phần trong bài, tôi không đặt ra quá nhiều câu hỏi 

bởi như vậy sẽ khiến các em học sinh “bị rối” . 

       Ngoài ra, tôi cũng tăng cường sử dụng phương pháp thảo luận nhóm. 

Thông thường chỉ những phần kiến thức phức tạp, có nhiều nội dung khác nhau, 

hay những câu hỏi, những bài tập khó cần có sự hợp tác giữa các cá nhân thì tôi 

mới tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm. Khi thảo luận nhóm, tôi luôn chú ý 

đến thời gian tiết học, không gian lớp học và số lượng học sinh để tổ chức thảo 

luận nhóm một cách hợp lí. Tôi không lạm dụng phương pháp này trong suốt tiết 

học và cũng luôn tránh tính hình thức trong thảo luận nhóm. 

  Trong phương pháp thảo luận nhóm, học sinh luôn giữ vai trò tích cực, 

chủ động tham gia trao đổi, thảo luận, giáo viên giữ vai trò nêu vấn đề, hướng 

dẫn, gợi ý và tổng kết. Phương pháp thảo luận nhóm đề cao sự hợp tác tích cực, 

các hoạt động của mỗi cá nhân trong lớp được tổ chức phối hợp theo chiều đứng 

(Thầy - Trò) và theo chiều ngang (Trò - Trò) để đạt mục tiêu chung. 

         Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm ngoài việc giúp giáo viên đánh giá 

được kiến thức, kĩ năng, phương pháp làm việc của học sinh, còn giúp cho giáo 

viên hiểu được thái độ của học sinh.  

Trong quá trình dạy học, tôi thường tiến hành theo các bước sau:                

- Bước1: Chuẩn bị:  

+ Yêu cầu học sinh đọc trước nội dung bài học hoặc tìm hiểu trong thực tế 

các sự vật, hiện tượng liên quan.  

+ Chia nhóm, cử nhóm trưởng, có thể chia bằng cách đánh số, chia từng 

cặp, dùng mảnh giấy màu…  

- Bước 2: Giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng nhóm.  
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- Bước 3: Học sinh thảo luận theo nhóm bằng cách trao đổi bàn bạc, phân 

tích dẫn chứng…không tranh cãi. Giáo viên uốn nắn, điều chỉnh đúng hướng 

thảo luận cho học sinh.                                 

- Bước 4: Tổng kết thảo luận. Đại diện nhóm trình bày trước cả lớp kết quả 

thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác nêu câu hỏi trao đổi ý kiến. Giáo viên 

tổng kết - nhận xét - kết luận. 

 

Ví dụ:  Khi dạy bài: Thủ đô Hà Nội  

Ở Hoạt động 2: Hà Nội  - Thành phố đang phát triển.  

Tôi yêu cầu HS làm việc theo nhóm: Các nhóm đọc sách, xem các hình 

trên bảng, thảo luận và hoàn thành bảng sau: 

 

       Nội dung     Phố cổ Hà Nội      Phố cổ Hà Nội 

Tên 1 vài con phố   

Đặc điểm tên phố   

Đặc điểm nhà cửa   

Đặc điểm đường phố   

 

Hết thời gian thảo luận, tôi yêu cầu đại diện 1 nhóm trình bày về phố cổ, 1 

nhóm trình bày về phố mới (có bổ sung cho nhau). Sau đó, tôi ghi lại các ý kiến  

của các nhóm và đã hoàn thành được bảng. 

 

       Nội dung     Phố cổ Hà Nội      Phố cổ Hà Nội 

Tên 1 vài con phố Hàng Bông, Hàng Gai, 

Hàng Đường, Hàng Mã,… 

Nguyễn Chí Thanh, 

 Hoàng  Quốc Việt 

Đặc điểm tên phố Gắn với những hoạt động 

sản xuất buồn bán trước đây 

ở phố đó. 

Thường được lấy tên các 

danh nhân. 

Đặc điểm nhà cửa Nhà thấp, mái ngồi. Kiến 

trúc cổ kính. 

Nhà cao tầng. Kiến trúc 

hiện đại. 

Đặc điểm đường 

phố 

Nhỏ, chật hẹp. Yên tĩnh. To, rộng. Nhiều xe cộ đi 

lại 

 

       Tóm lại, mỗi phương pháp dạy học đều có tác động tích cực đối với một số 

mặt học tập của học sinh, giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển một số 

khía cạnh nào đó của kĩ năng, thái độ. Không có phương pháp dạy học nào là 

vạn năng cả. Chính vì vậy tùy theo từng đối tượng, từng nội dung bài học mà 
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người giáo viên phải biết lựa chọn sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học 

khác nhau để đem lại kết quả học tập trong một tiết học.     

3. Biện pháp 3: Tổ chức hiệu quả các trò chơi học tập trong tiết dạy 

Trò chơi học tập có ưu điểm nổi bật là làm cho quá trình học tập của học 

sinh trở thành một hình thức vui chơi hấp dẫn, học sinh được củng cố kiến thức 

một cách nhẹ nhàng, hiệu quả. Lớp học sôi nổi, sinh động tạo được hứng thú học 

tập cho học sinh. Học mà chơi – Chơi mà học. Trong thực tế dạy học có nhiều 

trò chơi, mỗi trò chơi lại có tác dụng riêng, mục đích riêng. Giáo viên phải biết 

lựa chọn trò chơi phù hợp và sử dụng trò chơi ấy đúng lúc, đúng chỗ, phù hợp 

thì mới có hiệu quả. Trong quá trình dạy học của mình, tôi thường sử dụng một 

số trò chơi sau: 

3.1. Trò chơi khởi động tiết học:  

Vì thời gian dành cho phần khởi động (kiểm tra bài cũ) ngắn nên tôi 

thường tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi như: Ô chữ bí ẩn, Ô chữ kì diệu, 

Rung chuông vàng,… 

  Ví dụ 1: Khi dạy bài 7: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên  

- Tôi chuẩn bị 1 số Ô chữ với các ô hàng ngang và kèm các câu hỏi gợi ý 

về nội dung bài học cũ. Học sinh lắng nghe, chú ý chọn từ đúng, điền vào ô chữ. 

1 N H I Ề U D Â N T Ộ C 

          Tây Nguyên là nơi sinh sống của ………….. 

2 N H À R Ô N G 

          Ngôi nhà chung lớn nhất của buồn, nơi diễn ra nhiều sinh hoạt tập thể. 

3 T R A N G P H Ụ C 

          Khố, váy là ………….  đặc trưng của ngừơi dân Tây Nguyên. 

4 L Ễ H Ộ I 

           Người dân Tây Nguyên thường tổ chức việc này vào mùa xuân hoặc sau 

mỗi vụ thu hoạch. 

* Khi học sinh giải đúng được các ô chữ này thì cũng là lúc mở ra một 

bức tranh tuyệt đẹp về vùng đất đỏ ba dan trồng bạt ngàn cây cà phê quả trĩu đỏ 

đang vào vụ thu hoạch. Bức tranh này cũng để tôi giới thiệu vào bài mới. Như 

vậy, thông qua trò chơi học tập này, sự kết nối giữa kiến thức cũ và kiến thức 

mới đã được khai thác và sử dụng có hiệu quả. 

3.2. Trò chơi dành cho phần củng cố bài học ở cuối giờ 

Trò chơi đưa ra ở phần củng cố vừa có tính gợi lại kiến thức đã học để 

khắc sâu vừa có tính mở rộng để liên hệ thực tế. Tôi thường sử dụng các trò 

chơi: Ô cửa bí mật, Xì điện “Đố vui”,… để củng cố nội dung bài học ở cuối giờ 

cho các em. 
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Ví dụ 1: Khi dạy bài 5: Tây Nguyên 

 GV tổ chức trò chơi Ô chữ kì diệu để giúp học sinh ôn tập, củng cố lại 

toàn bộ các kiến thức được học về Tây Nguyên.  

1    Đ À L Ạ T        

2       L Â M V I Ê N   

3  C A O N G U Y Ê N      

4    D I L I N H       

5     Đ Ô N G N A M B Ộ   

6    K O N T U M       

7     P L Â Y K U      

8      L I Ê N M I Ê N   

9     B U Ô N M A T H U Ộ T 

 

 GV đưa các câu hỏi hướng dẫn HS tìm ra các ô chữ như sau: 

1. Gồm 5 chữ cái. Đây là thành phố du lịch nổi tiếng ở Tây Nguyên, được 

mệnh danh là thành phố ngàn hoa. 

2. Gồm 7 chữ cái. Đây là tên một cao nguyên có độ cao trung bình 1500 m. 

3. Gồm 9 chữ cái. Điền vào chỗ chấm. Tây Nguyên gồm các …..  xếp tầng 

cao, thấp khác nhau. 

4. Gồm 6 chữ cái. Đây là tên một cao nguyên có độ cao trung bình 1000 m. 

5. Gồm 9 chữ cái. Đây là vùng đất của nước ta giáp với Tây Nguyên. 

6. Gồm 6 chữ cái. Đây là tên một cao nguyên có độ cao trung bình 500 m. 

7. Gồm 6 chữ cái. Đây là tên một cao nguyên có vị trí nằm giữa hai cao 

nguyên Kun Tum và Đắc Lắc. 

8. Gồm 8 chữ cái. Đây là một từ láy chỉ đặc điểm của những ngày mưa ở 

Tây Nguyên. 

9. Gồm 11 chữ cái. Đây là tên một thành phố nằm ở cao nguyên Đắc Lắc. 

10. Hãy đọc tên một vùng đất gồm 9 chữ cái được tạo bởi đáp án của các 

câu hỏi từ 1 đến 9. (Ô chữ hàng dọc : TÂY NGUYÊN) 

 Khi ô chữ hàng dọc được mở ra thì bức tranh thành phố Buôn Mê Thuột 

cũng hiện ra. Sau đó, tôi giới thiệu và mở rộng thêm cho HS về Tây Nguyên. 

Kết thúc tiết học là video bài hát “Bài ca Tây Nguyên” vang lên với những hình 

ảnh đồng bào dân tộc Tây Nguyên trong điệu múa cồng chiêng bên nhà rông… 

Tiết học đã để lại nhiều ấn tượng trong tâm trí học trò. 
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Ví dụ 2:  Khi dạy bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng 

duyên hải miền Trung. 

GV tổ chức trò chơi: Rung chuông vàng để giúp học sinh ôn tập, củng cố 

lại toàn bộ các kiến thức được học về Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng 

bằng duyên hải miền Trung.  

Em hãy chọn ý đúng cho mỗi câu hỏi sau: 

Câu 1: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung: 

A.  Đông đúc                                        B.  Khá đông đúc 

C.  Thưa thớt                                        D.  Khá thưa thớt 

Câu 2: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung khá đông đúc 

do có thuận lợi trong: 

A.  Sinh hoạt và sản xuất                    B.  Việc đi lại 

C.  Việc chăn nuôi                                 D.  Việc đánh bắt hải sản 

Câu 3: Ở đồng bằng duyên hải miền Trung, dân tộc sinh sống chủ yếu là: 

A.  Người Kinh                                     B.  Người Chăm 

C.  Người Kinh, Chăm                        D.  Người Chăm, Hoa 

 

Câu 4: Nghề chính của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung là: 

A.  Trồng trọt, làm muối                       B.  Làm muối 

C.  Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản         D.  Cả A, B, C đều đúng 

 

*Các trò chơi diễn ra trong tiết học địa lí nhằm: 

- Khắc sâu kiến thức bài học. 

- Củng cố và rèn luyện kiến thức kĩ năng địa lí. 

- Đặc biệt phát huy sự nhanh trí, sáng tạo, tính tự lập và kĩ năng làm việc 

theo nhóm, giúp hạn chế tâm lí chán nản, gây hứng thú học tập, tạo niềm vui, sự 

say mê tìm hiểu, yêu thích với bộ môn địa lí. 

 

3.3. Trò chơi dành cho phần tìm hiểu kiến thức (phần bài mới):  

      Ở phân môn Địa lí, việc sưu tầm tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học 

góp phần không nhỏ trong việc tạo cho học sinh hứng thú tiếp thu bài. Trên lớp, 

tôi thường xuyên khuyến khích, nhắc nhở, động viên HS sưu tầm tư liệu, tranh 

ảnh để mở rộng thêm kiến thức ngoài SGK, phục vụ bài tốt hơn. Tôi cũng hướng 

dẫn các em sắp xếp các tranh ảnh, tư liệu đó theo trình tự nội dung thích hợp. 

Phần trưng bày tư liệu, tranh ảnh này, tôi cho HS giới thiệu, giao lưu để lớp 

được trao đổi, củng cố khắc sâu thêm kiến thức. Trò chơi “Em tập làm hướng 
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dẫn viên du lịch” thường được tôi sử dụng khi dạy các bài học giới thiệu về một 

địa danh, một tỉnh (thành phố),.. 

Ví dụ 1:  Khi dạy bài “Dãy Hoàng Liên Sơn” tôi chuẩn bị 3 thẻ chữ. Sau 

đó, chia lớp thành 6 đội, mỗi đội cử 1 đại diện lên bốc thăm; bốc được thẻ chữ 

nào thì sẽ thuyết minh về địa danh ấy. Bài thuyết minh có thể do một người trình 

bày hoặc nhiều người trong đội cùng trình bày. 

 

    Hoàng Liên Sơn        Sa Pa       Phan – xi - păng 

Đội nào có bài thuyết minh đúng, hay, sáng tạo là đội thắng cuộc. Qua hình 

thức chơi này, các em rất ham thích và khắc sâu được kiến thức của bài. Đó 

cũng là một trong cách rèn các em được nói, được trình bày những hiểu biết của 

mình cuối mỗi tiết học. 

Ví dụ 2:  Khi dạy bài “Thủ đô Hà Nội”  

Tôi cho học sinh sắp xếp các tranh ảnh về thủ đô Hà Nội và tập làm 

hướng dẫn viên giới thiệu về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô. Kết 

quả là các em đã giới thiệu được rất nhiều điều lí thú về thủ đô Hà Nội mà bản 

thân tôi cũng thấy bất ngờ. Kết thúc trò chơi, tôi cho các em xem một đoạn 

video về thủ đô Hà Nôi kèm theo lời bình: Thủ đô Hà Nội nằm ở trung tâm đồng 

bằng Bắc Bộ, nơi có sông Hồng chảy qua, rất thuận lợi cho việc giao lưu với 

các địa phương trong nước và thế giới. Các phố cổ nằm ở gần Hồ Hoàn Kiếm. 

Hà Nội đang ngày càng phát triển và hiện đại. Thủ đô Hà Nội là trung tâm 

chính trị ,kinh tế, văn hóa, khoa học của cả nước. Năm 2000, Hà Nội được cả 

thế giới biết đến là thành phố vì hòa bình. 

Hoạt động kết thúc trong một không khí thật lắng đọng, tôi tin rằng các 

em sẽ càng thấy yêu và tự hào hơn về nơi mình đã sinh ra, lớn khôn và trưởng 

thành.  

Từ xa xưa, trải qua hàng nghìn năm những câu ca dao tuc̣ ngữ đã đươc̣ 

cha ông ta đúc kết laị từ những kinh nghiêṃ thưc̣ tế: Kho tàng ca dao, tục ngữ 

Việt Nam rất phong phú, trong đó có một số câu ca dao địa lí. Ca dao địa lí phản 

ánh địa danh của một thời kì nào đó,  hay các mối quan hệ giữa tự nhiên với tự 

nhiên, giữa thiên nhiên – con người, thiên nhiên – sản xuất, các quy luật thời tiết 

khí hậu, các quy luật tự nhiên…Đọc lại ca dao địa lí để học tập địa lí, để thấy 

được tâm hồn và tinh thần người Việt. Chính ý nghĩa phong phú và rộng rãi của 

ca dao, tục ngữ mà nó trở thành một phần trong kho tàng kiến thức của khoa học 

địa lí. Tận dụng điều này, tôi thường tổ chức “Trò chơi: Tìm hiểu địa lí qua các 

câu tục ngữ, ca dao, thơ” để làm mới bài giảng của mình giúp bài học trở nên 

sáng tạo, mới la,̣ phong phú hơn và giảm bớt tính khô khan. 
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Ví dụ: Khi dạy bài: “Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc 

Bộ” giáo viên cho học sinh thi tìm nhanh tìm đúng các câu ca dao nói về công 

việc của những người nông dân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ:   

    “Tháng chạp là tháng trồng khoai. 

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà. 

     Tháng ba cày vỡ ruộng ra. 

Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng” 

Hay khi dạy bài: “Đồng bằng duyên hải miền Trung” tôi lại sử dụng các 

câu thơ sau để mô tả vị trí địa lí và đặc điểm của từng địa danh, giải thích hình 

thái thời tiết tại địa điểm đèo Hải Vân ( nằm trên dãy Bạch Mã): 

        -    Đường bộ thì sợ Hải Vân.  

Đường thủy thì sợ sóng thần Hang Dơi. 

      -     Thương anh em cũng muốn vô.  

Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang. 

           -     Đèo Ngang nặng gánh hai vai 

Một vai Hà Tĩnh, một vai Quảng Bình. 

 -     Hải Vân đèo lớn vượt qua 

Mưa xuân ai bỗng đổi ra nắng hè. 

 Khi dạy bài: “Hoạt động sản xuất của đồng bằng duyên hải miền Trung” 

tôi lại sử dụng một số câu ca dao, tục ngữ nói về kinh nghiệm ông cha ta đúc kết 

lại từ những kinh nghiệm thực tế, thể hiện các mối quan hệ giữa tự nhiên với tự 

nhiên, giữa thiên nhiên với con người, giữa thiên nhiên với sản xuất, các quy 

luật thời tiết khí hậu, các quy luật tự nhiên để giúp học sinh cảm nhận dễ dàng, 

liên hệ kiến thức sách vở với các hiện tượng tự nhiên của cuộc sống bên ngoài.  

Các câu ca dao, tục ngữ giúp người dân nhận biết dấu hiệu sắp có mưa, 

bão để phòng tránh, giúp cho hoạt động sản xuất thuận lợi: 

-  Ráng mỡ gà, ai có nhà thì giữ. 

-  Gió bấc heo may, chuồn chuồn bay thì bão. 

-  Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa. 

-  Thâm đông, hồng tây, dựng mây 

      Ai ơi ở lại ba ngày hãy đi. 

-  Chớp đằng đông vừa trông vừa chạy. 

-  Mây kéo xuống bể thì nắng chang chang 

    Mây kéo lên ngàn thì mưa như trút. 

Khi dạy bài: “Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam” tôi 

cho học sinh đọc lại các vần thơ trong bài tập đọc “Đoàn thuyền đánh cá” của 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_V%C3%A2n
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nhà thơ Huy Cận để các em thấy được Biển Đông nước ta giàu tài nguyên, sinh 

vật phong phú về giống loài. 

“Hát rằng: cá bạc Biển Đông lặng.       

 Cá thu Biển Đông như đoàn thoi….. 

           Cá nhụ cá chim cùng cá đé.                   

 Cá song lấp lánh đuốc đen hồng…. 

           Biển cho ta cá như lòng mẹ.                  

 Nuôi lớn đời ta tự buổi nào”      

Tóm lại, tìm hiểu địa lí qua tục ngữ, ca dao, thơ không những giúp HS 

lĩnh hội kiến thức hiệu quả mà còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn. HS thêm hứng 

thú, ghi nhớ được các địa danh tiêu biểu và càng thêm tự hào, yêu cảnh đẹp của 

đất nước ta. 

 

4. Biện pháp 4: Tổ chức cho học sinh tham gia Câu lạc bộ “Em yêu 

địa lí Việt Nam” 

Câu lạc bộ “Em yêu địa lí Việt Nam” nhằm năng cao chất lượng dạy học 

môn địa lí, là tập hợp học sinh có cùng sở thích, hứng thú, tìm hiểu yêu thích 

môn địa lý  để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm học tập, giao lưu giữa các nhóm 

trong câu lạc bộ, dựa trên sự tham gia tự nguyện của các em nhằm vào việc 

khuyến khích các em học tập, tìm hiểu, mở rộng kiến thức địa lý và biết liên hệ 

kiến thức địa lý để giải thích, nhận xét hoặc định hướng các vấn đề thực tiễn 

trong cuộc sống, góp phần năng cao chất lượng học môn địa lí trong giờ học. 

Câu lạc bộ giúp các em xây dựng, rèn luyện phương pháp học tập mới, phát 

triển các kĩ năng giáo tiếp, kĩ năng lắng nghe biểu đạt, kĩ năng trình bày suy 

nghĩ, ý tưởng, kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, kĩ năng ra quyết định và giải 

quyết vấn đề, phát huy tính chủ động sáng tạo, đưa kiến thức địa lí vào thực tế 

cuộc sống để kiến thức trở lên gần gũi hữu ích hơn. Câu lạc bộ tạo ra một 

“Không gian Địa lí” giúp các em tự do bày tỏ những suy nghĩ, những ước mơ, 

hoài bão, những thắc mắc của bản thân. Thông qua việc tham gia câu lạc bộ, các 

em được cùng nhau tìm tòi nguồn tri thức mới, trao đổi với nhau phương pháp 

học tập hiệu quả. Các em được “Học mà chơi, chơi mà học”. Đây chính là cơ 

hội để các em bộc lộ năng khiếu bản thân như : khả năng tổ chức, khả năng hùng 

biện, khả năng về nghệ thuật ( hát, múa, vẽ, đóng kịch,…)  

Hoạt động của Câu lạc bộ “Em yêu địa lí Việt Nam” thường được tôi tổ 

chức trong các giờ địa lí hay các tiết hoạt động tập thể, giờ sinh hoạt lớp thậm 

chí cả giờ chơi của các em  thông qua nhiều hình thức như:  
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        + Trình bày hiểu biết của mình về một địa danh, thành phố, hay qua một 

hình ảnh xuất hiện trên bản đồ, màn hình ,….  trong phần tìm hiểu kiến thức bài 

mới, phần củng cố cuối bài hay các bài ôn tập. 

         + Qua thi đấu giữa các đội chơi ở trò chơi: “Rung chuông vàng” 

         + Qua chia sẻ trao đổi những điều gì mình biết, mình chưa hiểu rõ với các 

bạn trong câu lạc bộ “ Em yêu địa lí  Việt Nam”. 

 Tôi thường chọn những bạn học tốt, học giỏi môn địa lí, hiểu biết rộng, có 

trách nhiệm, có uy tín trước tập thể lớp, có tài thu hút các bạn cùng hướng theo 

những gì mình tổ chức, mình truyền đạt,…  làm chủ nhiệm câu lạc bộ “ Em yêu 

địa lí Việt Nam” ở lớp mình. 

Ví dụ 1:  Ở giờ Sinh hoạt tập thể hay giờ Sinh hoạt lớp, bạn được bầu làm 

Chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ cho các bạn chơi giống như gameshow truyền hình 

“Nhanh như chớp” với các câu đố: 

* Về tên các con sông ở Việt Nam. 

- Sông gì có nước mắt?  ( sông Nhật Lệ) 

- Sông gì có mùi thơm? ( sông Hương) 

- Sông gì có vó bờm? ( sông Mã) 

- Sông  gì tên con số? ( sông Ba) 

* Về tên một số tỉnh ở Việt Nam. 

- Tên nghe nửa ruộng nửa rừng?  ( tỉnh Lâm Đồng) 

- Tỉnh gì không thấp không cao?  ( tỉnh Cao Bằng) 

- Tỉnh gì không sâu?  ( tỉnh Bắc Cạn) 

- Tỉnh gì tên chẳng thiếu thừa? ( tỉnh Thừa Thiên Huế) 

- Tỉnh gì tên chẳng chiến tranh bao giờ? ( tỉnh Thái Bình, tỉnh Hòa Bình) 

- Kể tên tỉnh có tên giang mà chẳng phải sông? 

   ( tỉnh Hà Giang, Bắc Giang, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang) 

-  Bốn bình trước, bốn bình sau 

    Nhanh tìm tám tỉnh kể mau khen tài? 

                (Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Bình Định 

                 Hòa Bình,Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Bình) 

Ví dụ 2: Để củng cố bài ở cuối tiết học địa lí, hay học ở các tiết Ôn tập 

bài10, bài 23, bài 31-32, tôi thường hướng chủ nhiệm câu lạc bộ mời các thành 

viên lên bắt thăm băng giấy (hoặc bông hoa) ghi tên các địa danh, tên dãy núi, 

đồng bằng,…., hay đưa ra quần áo, khăn ( áo dài, bà ba, khăn rằn,..), sản phẩm 

đặc trưng cho một vùng miền nào đó ( quả vải, quả chôm chôm, bánh cu-đơ, kẹo 

mè xửng, …..) để củng cố, mở rộng các kiến thức liên quan đến nội dung bài 

học.   



 17  
 

Qua hoạt động câu lạc bộ “Em yêu địa lí Việt Nam” sự tự tin, mạnh dạn, 

năng động của học sinh tăng dần. Giáo viên và học sinh, học sinh với học sinh 

thêm hiểu nhau hơn, mối quan hệ càng trở nên tốt đẹp hơn. Từ đó học sinh càng 

yêu thích, tự hào, gắn bó hơn với quê hương, đất nước Việt Nam; thêm yêu các 

vùng miền trên đất nước ta. Tôn trọng các nét đặc trưng văn hóa của người dân 

ở các vùng miền. Điều này đem lại lợi ích rất lớn trong quá trình giáo dục học 

sinh. 

IV.  KẾT QUẢ  

1. Giáo viên 

 Sau khi áp dụng các biện pháp dạy học trên, chắc chắn giáo viên sẽ không 

còn ngại dạy phân môn địa lí nữa. Việc chuẩn bị ĐDDH, các tư liệu phục vụ bài 

dạy chỉ mất thời gian, công sức ở năm đầu. Những năm sau giáo viên chỉ cần bổ 

sung thêm hoặc cập nhật thêm số liệu (nếu có) nên giờ học đã sôi nổi, hào hứng 

không đơn điệu nặng nề như trước.  

Việc cập nhật số liệu, tư liệu kịp thời và sử dụng linh hoạt nhiều biện 

pháp dạy học trong tiết Địa lí giúp giáo viên nhanh nhẹn, năng động. Giáo viên 

thích dạy, tự tin với bài dạy của chính mình đã truyền được cảm hứng học tập 

đến học sinh. 

2. Học sinh 

        Bằng những biện pháp cụ thể đã áp dụng như vừa nêu trên cũng như sử 

dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, sau một năm học, học sinh lớp tôi nỗ 

lực, hăng say học tập, không ngừng bổ sung vốn kiến thức, trau dồi thực hành 

rèn kĩ năng. Hầu hết các em đã có kĩ năng chỉ bản đồ, lược đồ. Biết cách chỉ 

đúng, chỉ chính xác. Các em không sợ khi giáo viên gọi lên chỉ các địa điểm, địa 

danh, vùng miền,… trên bản đồ. Học sinh yêu thích và học tốt phân môn Địa lí 

đã tăng lên rõ rệt so với những năm trước đây. Phân môn Địa lí không còn là 

thách thức với các em nữa. Các em thích học Địa lí hơn, hào hứng, hứng thú 

tham gia vào các tiết học Địa lí, thể hiện qua việc chăm chú lắng nghe cô giáo 

giảng bài và tích cực tham gia hoạt động thảo luận nhóm. Đến giờ Địa lí, các em 

có tâm trạng háo hức như chuẩn bị tham gia một chuyến du lịch để khám phá 

những điều mới lạ. 

       Việc tổ chức tiết học Địa lí dưới dạng câu lạc bộ, hội thi, trò chơi, một 

chuyến đi du lịch hay đóng vai hướng dẫn viên du lịch tái hiện các địa danh làm 

cho học sinh được nghe, được nhìn, được sờ nên ghi nhớ bài ngay tại lớp. 

       Tôi cũng đã đưa ra phiếu khảo sát để tìm hiểu kết quả học phân môn Địa 

lí của học sinh từ đầu năm đến nay. 
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Kết quả khảo sát như sau: 

 

Sĩ 

số 

Đợt khảo 

sát 

Rất thích học  

môn Địa lí 

 

Thích học  

môn Địa lí Bình thường 

 

Không 

thích  

môn Địa 

lí 

56  Giữa HKI  
10 

17,9% 

15 

26,8 

16 

28,6 

15 

28,6 % 

56  Cuối HKI 
30 

53,6% 

11 

19,6% 

10 

17.9% 

5 

8,9 % 

56  Giữa HKII 
35 

62,5% 

13 

23,2% 

8 

14,3% 
0 

 

Bên cạnh đó, các em cũng tự tin hơn, mạnh dạn khi trình bày trước lớp, gây 

được hứng thú, thi đua trong học tập. Đặc biệt cũng nhờ hứng thú trong học địa 

lí được nâng lên mà học sinh càng thêm yêu quý, thích tìm hiểu về địa lí đất 

nước. Các em cũng say sưa tìm đọc các câu chuyện về địa lí Việt Nam. Vì thế  

chất lượng học tập phân môn Địa lí của học sinh có nhiều chuyển biến tích cực, 

ngày càng được nâng cao. Kết quả trên là một minh chứng cho thấy chất lượng 

học địa lí của học sinh lớp tôi được nâng lên rất nhiều. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận: 
     Qua quá trình tìm hiểu nội dung và phương pháp giảng dạy phân môn Địa 

lí cũng như là một giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 4, tôi nhận thấy để có được 

thành công và có hiệu quả cao trong giờ dạy, người giáo viên cần: Nghiên cứu kĩ 

nội dung bài dạy, lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, chuẩn bị đồ dùng dạy 

học, tư liệu chu đáo. Không ngừng học hỏi đồng nghiệp để trau dồi chuyên môn 

nghiệp vụ như dự giờ. Tham gia đầy đủ các lớp học bồi dưỡng do nhà trường cử 

đi. Đọc SGK, các tài liệu khác để bổ trợ kiến thức địa lí nói riêng và các kiến 

thức khác nói chung cho bản thân. Chú ý xác định nhiệm vụ của từng nội dung, 

từng tiết học để có kế hoạch tổ chức các hoạt động cho hợp lí. Thường xuyên 

trau dồi kiến thức, năng lực sư phạm, phương pháp dạy học bộ môn cho mình. 

Hình dung trước những khó khăn, những sai lầm mà học sinh có thể mắc phải để 

chuẩn bị cách hướng dẫn thích hợp. Sau mỗi bài dạy cần nghiên cứu lại để bản 

thân giáo viên có kinh nghiệm hơn, có thể dùng phương pháp tốt hơn. 

2. Khuyến nghị: 

2.1. Đối với Nhà xuất bản giáo dục: Khi sản xuất bản đồ làm đồ dùng dạy 

học thì kích cỡ của bản đồ cần vừa với tầm thước của giáo viên cho dễ sử dụng 

và dễ bảo quản. Khi tái bản sách giáo khoa cho học sinh cần cập nhật một số 

thông tin cho đúng với thời điểm, đừng để thời gian cách xa quá. 

2.2. Đối với với các cấp quản lí giáo dục: Tăng cường tổ chức các cuộc 

thi tìm hiểu về Địa lí cho học sinh Tiểu học. 

Thường xuyên mở các chuyên đề, các lớp bồi dưỡng để giáo viên được 

học tập và nâng cao trình độ chuyên môn. 

Tuy đã dành thời gian để nghiên cứu thực nghiệm đề tài nhưng chắc chắn 

không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong Hội đồng khoa học ngành tư vấn 

thêm, bổ sung thêm để đề tài hoàn chỉnh hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy 

và học phân môn Địa lí nói riêng và các môn học ở Tiểu học nói chung. 

  Tôi xin chân thành cảm ơn! 

                                                       Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,                                                          

                                                            không sao chép nội dung của người khác. 

                                                         Thanh Liệt, ngày 21 tháng 4 năm 2021 

                                                                                 Người viết 

 

 

                                                                                Mai Thị Nhàn 
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                DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

 

   STT Tên tài liệu 

1 
Phương pháp dạy học môn Lịch sử- Địa lí của BGD-ĐT  Tác giả 

Lương Hữu Bằng. Mai Ngọc Trác. 

2 
Hướng dẫn sử dụng tranh ảnh, lược đồ trong SGK Lịch sử- Địa lí 

lớp 4,5   Nhà xuất bản giáo dục. 

3 
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy các môn học lớp 4 của BGD-ĐT, 

giáo vụ tiểu học.Nhà xuất bản giáo dục. 

4 
 

Sách giáo viên Lịch sử- Địa lí lớp 4- Nhà xuất bản giáo dục. 

5 
 

Sách giáo khoa  Lịch sử- Địa lí lớp 4- Nhà xuất bản giáo dục. 
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                                             PHỤ LỤC 1  

                         PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH 

 

1. Đối tượng khảo sát: 48 học sinh lớp 4D năm học 2019 - 2020 

    2. Thời gian khảo sát: ngày 30/6/2020 

3. Nội dung khảo sát: 

Các em hãy trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống: 

 

Câu hỏi Trả lời 

1. Em có thói quen chuẩn bị bài cho 

phân môn Địa lí trước khi đến lớp 

không?  

 

Thường 

xuyên 

 

 

Không 

thường 

xuyên 

Ít chuẩn 

bị                                 

Không 

chuẩn 

bị 

    

2. Em có biết chỉ một số đối tượng 

địa lí như  dãy núi, sông, thành phố, 

các vùng miền Việt Nam… trên bản 

đồ tự nhiên Việt Nam không? 

 

Chỉ đúng 

chính 

xác                    

Lúc chỉ 

đúng, 

lúc sai 

 

Chỉ 

không 

chính 

xác                    

Không 

biết chỉ 

    

3. Em có thích tham gia các trò chơi 

diễn ra trong tiết học Địa lí không? 

 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 

    

4. Em có thích mình trở thành hướng 

dẫn viên du lịch giới thiệu cho các 

bạn khác về các vùng, miền, cảnh 

đẹp nơi mình muốn đến trên đất 

nước ta qua các trang sách không?  

 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 

    

5. Em có thích học phân môn Địa lí 

không? 

 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 
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                                           PHỤ LỤC 2  

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC 

GIẢI PHÁP CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

 

1. Đối tượng khảo sát: 48 học sinh lớp 4D năm học 2019 - 2020 

    2. Thời gian khảo sát: ngày 30/6/2020 

3. Nội dung khảo sát: 

Các em hãy trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống: 

Câu hỏi Trả lời 

1. Em có thói quen chuẩn bị bài cho 

phân môn Địa lí trước khi đến lớp 

không?  

 

Thường 

xuyên 

 

 

Không 

thường 

xuyên 

Ít chuẩn 

bị                                 

Không 

chuẩn 

bị 

    20 

41,7% 

   10 

20,8% 

   10 

20,8% 

   8 

16,7% 

2. Em có biết chỉ một số đối tượng 

địa lí như  dãy núi, sông, thành phố, 

các vùng miền Việt Nam… trên bản 

đồ tự nhiên Việt Nam không? 

 

Chỉ đúng 

chính 

xác                    

Lúc chỉ 

đúng, 

lúc sai 

 

Chỉ 

không 

chính 

xác                    

Không 

biết chỉ 

   22 

45,8% 

   10 

20,8% 

    8 

16,7% 

    8 

16,7% 

3. Em có thích tham gia các trò chơi 

diễn ra trong tiết học Địa lí không? 

 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 

   20 

41,7% 

   13 

27,1% 

  10 

20,8% 

     5 

10,4% 

4. Em có thích mình trở thành hướng 

dẫn viên du lịch giới thiệu cho các 

bạn khác về các vùng, miền, cảnh 

đẹp nơi mình muốn đến trên đất 

nước ta qua các trang sách không?  

 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 

   10 

20,8% 

   20 

41,7% 

  10 

20,8 

    8 

16,7% 

5. Em có thích học phân môn Địa lí 

không? 

 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 

   20 

41,7% 

   10 

20,8% 

   10 

20,8% 

    8 

16,7% 
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                                             PHỤ LỤC 3  

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH 

 

1. Đối tượng khảo sát: 56 học sinh lớp 4D năm học 2020 - 2021 

    2. Thời gian khảo sát: ngày 10/9/2020 

3. Nội dung khảo sát: 

Các em hãy trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống: 

 

Câu hỏi Trả lời 

1. Em có thói quen chuẩn bị bài 

trước khi đến lớp không?  

    A 

Thường 

xuyên 

    B 

Không 

thường 

xuyên 

   C 

Ít chuẩn 

bị                                 

  D 

Không 

chuẩn 

bị 

    

2. Lên lớp 4, sách Lịch sử - Địa lí có 

nhiều bản đồ, lược đồ, tranh ảnh, 

hình vẽ,… Em có muốn khám phá, 

tìm hiểu nó không? 

 

Rất 

muốn                    

Muốn 

 

Bình 

thường                    

Không 

muốn 

    

3. Em có thích tham gia các trò chơi 

diễn ra trong tiết học Địa lí không? 

 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 

    

4. Em có thích mình trở thành hướng 

dẫn viên du lịch giới thiệu cho các 

bạn khác về các vùng, miền, cảnh 

đẹp nơi mình muốn đến trên đất 

nước ta qua các trang sách không?  

 

Rất thích                                        

 

Thích 

 

Bình 

thường.                                 

 

Không 

thích 

    

5. Em có thích học phân môn Địa lí 

không? 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 
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                                           PHỤ LỤC 4  

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC 

GIẢI PHÁP CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

 

1. Đối tượng khảo sát: 56 học sinh lớp 4D năm học 2020 - 2021 

    2. Thời gian khảo sát: ngày 10/9/2020 

3. Nội dung khảo sát: 

Các em hãy trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống: 

 

Câu hỏi Trả lời 

1. Em có thói quen chuẩn bị bài 

trước khi đến lớp không?  

    A 

Thường 

xuyên 

    B 

Không 

thường 

xuyên 

   C 

Ít chuẩn 

bị                                 

  D 

Không 

chuẩn 

bị 

   24 

42,8% 

   10 

17,9% 

  10 

17,9% 

   12 

21,4% 

2. Lên lớp 4, sách Lịch sử - Địa lí có 

nhiều bản đồ, lược đồ, tranh ảnh, 

hình vẽ,… Em có muốn khám phá, 

tìm hiểu nó không? 

 

Rất 

muốn                    

Muốn 

 

Bình 

thường                    

Không 

muốn 

   5 

9% 

   20 

35,7% 

  20 

35,7% 

  11 

19,6% 

3. Em có thích tham gia các trò chơi 

diễn ra trong tiết học Địa lí không? 

 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 

   10 

17,9% 

   20 

35,7% 

   15 

26,8% 

   11 

19,6% 

4. Em có thích mình trở thành hướng 

dẫn viên du lịch giới thiệu cho các 

bạn khác về các vùng, miền, cảnh 

đẹp nơi mình muốn đến trên đất 

nước ta qua các trang sách không?  

 

Rất thích                                        

 

Thích 

 

Bình 

thường.                                 

 

Không 

thích 

   5 

9% 

   15 

26,8% 

  20 

35,7% 

  16 

28,5% 

5. Em có thích học phân môn Địa lí 

không? 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 

    5 

  9% 

  15 

26,8% 

   16 

28,5% 

  20 

35,7% 
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                                      PHỤ LỤC 5  

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SAU KHI THỰC HIỆN CÁC 

GIẢI PHÁP CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

 

1. Đối tượng khảo sát: 56 học sinh lớp 4D năm học 2020 - 2021 

    2. Thời gian khảo sát: ngày 21/4/2021 

3. Nội dung khảo sát: 

Các em hãy trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống: 

 

Câu hỏi Trả lời 

1. Em có thói quen chuẩn bị bài cho 

phân môn Địa lí trước khi đến lớp 

không?  

 

Thường 

xuyên 

 

 

Không 

thường 

xuyên 

Ít chuẩn 

bị                                 

Không 

chuẩn 

bị 

    35 

62,5% 

   14 

25% 

    6 

10,7 

   1 

1,8% 

2. Em có biết chỉ một số đối tượng 

địa lí như  dãy núi, sông, thành phố, 

các vùng miền Việt Nam… trên bản 

đồ tự nhiên Việt Nam không? 

 

Chỉ đúng 

chính 

xác                    

Lúc chỉ 

đúng, 

lúc sai 

 

Chỉ 

không 

chính 

xác                    

Không 

biết chỉ 

   49 

87,5% 

   5 

8,9% 

    2 

3,6% 

   0 

3. Em có thích tham gia các trò chơi 

diễn ra trong tiết học Địa lí không? 

 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 

    35 

62,5% 

  16 

28,6% 

   5 

8,9% 

   0 

4. Em có thích mình trở thành hướng 

dẫn viên du lịch giới thiệu cho các 

bạn khác về các vùng, miền, cảnh 

đẹp nơi mình muốn đến trên đất 

nước ta qua các trang sách không?  

 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 

    30 

53,6% 

   21 

37,5% 

   5 

8,9% 

   0 

5. Em có thích học phân môn Địa lí 

không? 

 

Rất thích                                        Thích Bình 

thường.                                 

Không 

thích 

    40 

71,4% 

   10 

17,9% 

    6 

10,7% 

   0 



 26  
 

                                       PHỤ LỤC 6 

Cập nhật các số liệu, thông tin kịp thời 

 

1. Bảng số liệu về diện tích trồng cây công nghiệp ở Tây Nguyên 

 

         Nội dung Số liệu cũ (Năm 2001) Số liệu mới( Năm 2020) 

Cây công nghiệp Diện tích (ha) 

 

Diện tích (ha) 

 

Cà phê 

Cao su 

Hồ tiêu 

494 200 

97 200 

11 000 

582 149 

251 348 

85 000 

 

2. Bảng số liệu về vật nuôi ở Tây Nguyên 

 

           Nội dung Số liệu cũ (Năm 2003) Số liệu mới (Năm 2017) 

Vật nuôi Số lượng ( con) Số lượng ( con) 

Bò 

Trâu 

476 000 

65 900 

785 200 

115 000 

 

 

3. Bảng số liệu về diện tích và dân số của một số thành phố 

 

Nội dung Số liệu cũ (Năm 2004) Số liệu mới (Năm 2019) 

Thành phố   Diện tích             

(𝒌𝒎𝟐) 
 

      Dân số 

(nghìn người) 

 

Diện tích             

(𝒌𝒎𝟐) 
 

     Dân số 

(nghìn người) 

Hà Nội 

Hải Phòng 

Đà Nẵng 

TP Hồ Chí Minh 

Cần Thơ 

921 

1526 

1256 

2095 

1390 

3083 

1771 

765 

5731 

1123 

3359 

1523 

1285 

2095 

1439 

8053 

2028 

1434 

8993 

1235 
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